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Voorstel 
Het Presidium stelt u voor de Verordening rechtspositie raadsleden en 
fractievertegenwoordigers 2019 vast te stellen. 

Aanleiding 
Per 1 januari 2019 zijn het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de 
bijbehorende ministeriële regeling in werking getreden. De noodzaak voor aanpassing van 
de rechtsposities is gelegen in het feit dat het nodig is continu te investeren in de 
aantrekkelijkheid en kwaliteit van het politieke ambt. Het vak van bestuurder en 
volksvertegenwoordiger is complexer en dynamischer geworden. Het nieuwe, 
geharmoniseerde en gemoderniseerde rechtspositiebesluit dient bestuurders en 
volksvertegenwoordigers in dat kader beter te ondersteunen. 
Gemeenten regelen specifieke regels voor raads-, commissie- en collegeleden in eigen 
regelgeving. Voorheen was sprake van één verordening voor raads-, commissie- en 
collegeleden. Er is nu gekozen voor twee regelingen omdat in de wet — het 
Rechtspositiebesluit - ieder bestuursorgaan haar eigen regelruimte heeft gekregen bij 
bepaalde regelingen. Hierdoor wordt nu een verordeningaan de gemeenteraad voorgelegd 
die geldt voor raads- en commissieleden en niet voor collegeleden. Het college stelt een 
eigen regeling vast. 
Door middel van dit raadsvoorstel wordt een nieuwe verordening aan de gemeenteraad 
voorgelegd. 

Doel / Effect 

Het vaststellen van een nieuwe verordening die de rechtspositie van raadsleden en 
fractievertegenwoordigers binnen de gemeente Leusden regelt. 

Argumenten 
1. Per 1 januari gelden voor alle decentrale politieke ambtsdragers dezelfde 

rechtspositionele regels. 
Het ministerie van BZK heeft per 1 januari 2019 de rechtsposities van alle ambtenaren 
geharmoniseerd middels het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. De 
gemeenteraad van Leusden moet op basis van deze landelijk opgelegde, geharmoniseerde 
regels een nieuwe verordening vaststellen. 
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2. Geringe lokale keuzevrijheid 
Het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers laat weinig ruimte voor lokale 
invullen. Er is sprake van "kan" en "moet" bepalingen. Ten aanzien van de "kan"-bepalingen 
bestaat lokale beleidsvrijheid. Ten aanzien van de "kan" bepalingen heeft een werkgroep 
van fractie-experts zich gebogen over de eigen ruimte, "kan"-bepalingen. 

3. Samenwerking in BLNP-verband 
Omdat de gemeentes Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten samenwerken op het gebied 
van personeels- en salarisadministratie, hebben de griffiers in opdracht van de gezamenlijke 
burgemeesters gekeken of de nieuwe rechtspositieregeling voor alle vier de gemeentes zo 
uniform mogelijk verwoord kan worden. De griffiers en HRM-functionarissen van BLNP 
hebben er naar gestreefd om de regeling voor de 4 gemeenteraden zo uniform mogelijk uit 
te werken. 

4. Toelage raadslid onderzoekscommissie en bijzondere commissie 
Raadsleden ontvangen een toelage bovenop de raadsledenvergoeding als zij lid zijn van 
zogenaamde `zware commissies', zoals de vertrouwenscommissie, de rekenkamerfunctie en 
de onderzoekscommissie, zoals deze in de Gemeentewet specifiek zijn omschreven. 
De vaststelling dat er sprake is van een dergelijke bijzondere commissie, met deze financiële 
gevolgen, moet bij verordening plaatsvinden. Daarbij moet gemotiveerd worden dat het 
lidmaatschap van deze commissies duidelijk meerwerk is naast het reguliere lidmaatschap 
van de gemeenteraad. Voor de hoogte van de toelage voor het werk in de eerdergenoemde 
drie zware commissies wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de 
vertrouwenscommissie en de rekenkamerfunctie, en anderzijds de onderzoekscommissie. 
Wat betreft de hoogte van de toelagen voor het lidmaatschap van de vertrouwenscommissie 
en de rekenkamerfunctie geldt een vast (belast) bedrag van € 120 per maand. Het bedrag 
wordt naar rato van de duur van de activiteiten toegepast. Zolang een commissie «slapend» 
is, althans niet actief, ontvangen de leden geen toelage: niet de duur van het lidmaatschap is 
van belang, maar de duur van de activiteiten. 

5. Harmonisatie vergoedingen in BLNP-verband 
De gehanteerde vergoedingen en declaratiewijze zijn geharmoniseerd binnen het 
samenwerkingsverband van Bunschoten-Leusden-Nijkerk-Putten. Op deze wijze kunnen de 
personeels- en salarisadministratie van de vier gemeentes de verwerking centraal oppakken. 

6. W1A-voorziening en bedrijfsgeneeskundige zorg 
De WIA-voorziening en het artikel over bedrijfsgeneeskundige zorg is toegevoegd na het 
harmonisatiegesprek in BLNP-verband. Het komt overeen met het personeelsbeleid van 
Leusden. 

Tegenargument / Alternatieve scenario's 
Bij eerste en tweede lezing is overeengekomen om de vergoeding voor de werkzaamheden 
van raadsleden niet te koppelen aan het aantal bijgewoonde raadsvergaderingen. 

De gehanteerde betaaltermijn van twee maanden is momenteel voor Leusden niet de 
gehanteerde praktijk. Echter we houden de afspraken centraal aan. 
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Risico's 
Daar waar de nieuwe rechtspositie leidt tot uitbreiding van de financiële vergoedingen, is 
tevens bepaald dat hier altijd een raadsvoorstel aan ten grondslag dient te liggen. 

Plan van aanpak / Tijdsplanning 
De verordening treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1-1-2019. 

Het presidiu van de raad, 

I. Sc Utte — Van der Schans 	 K. Roskam 
griffier 	 voorzitter 
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