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Aanleiding 
 
Voor alle decentrale politieke ambtsdragers zijn met ingang van 1 januari 2019 de (voorheen in 7 
afzonderlijke regelingen opgenomen) arbeidsvoorwaarden ondergebracht in het Rechtspositiebesluit 
decentrale politieke ambtsdragers (verder: Rechtspositiebesluit) en op een aantal onderwerpen nader 
uitgewerkt in een ministeriele regeling. 
 
Met het Rechtspositiebesluit en de regeling is beoogd de rechtspositie van de decentrale politieke 
ambtsdragers in de verschillende bestuurslagen zoveel mogelijk te harmoniseren. 
Waar lokale invulling kan plaatsvinden, dient dit geregeld te worden in twee nieuwe regelingen, te 
weten de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Roosendaal en de Regeling 
Rechtspositie burgemeester en wethouders. De Verordening wordt vastgesteld door uw raad en de 
Regeling wordt vastgesteld door het college. 
 
 
 
 
Beoogd effect 
Een actuele nieuwe Verordening rechtspositie raads- en commissieleden, die aansluit bij het nieuwe 
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers 
 
Argumenten 
Het is noodzakelijk lokale aanvullende rechtspositionele afspraken vast te leggen in een Verordening.  
Tot op heden zijn de rechtspositionele afspraken voor raads- en commissieleden veelal vastgelegd het 
Rechtspositiebesluit wethouders, raads- en commissieleden 2016. Met het nieuwe landelijke 
Rechtspositiebesluit wordt voor alle politieke ambtsdragers meer centraal geregeld en zijn voor een 
beperkt aantal aspecten nog een nieuwe lokale verordening en regeling noodzakelijk.  
 
Rechtspositiebesluit 
De belangrijkste wijzigingen in het Rechtspositiebesluit zijn:  

- Raads- en commissieleden hebben recht op verplaatsingskosten. Voor woon – werkverkeer 
en dienstreizen binnen de eigen gemeente ontvangen zij € 0,19 per kilometer; 

- Parkeer- tol- en veerkosten worden vergoed voor dienstreizen; 
- Digitaal gereedschap (tablet) moet in bruikleen worden verstrekt. Het is niet meer mogelijk 

alleen een tegemoetkoming in de kosten of in natura te geven. Bestaande afspraken worden 
gerespecteerd; 

- Raadsleden kunnen aanspraak maken op bedrijfsgeneeskundige zorg; 
- Een financiële tegemoetkoming in de voorziening arbeidsongeschiktheid, ouderdom en 

overlijden kan worden verstrekt; 
- Voor zogenaamde ‘’zware’’ commissies zoals de vertrouwenscommissie en 

onderzoekscommissie (enquêtecommissie) is een verplichte toelage van € 120,- per maand 
vastgesteld; 

- De toelage voor fractievoorzitters is gewijzigd en bepaald op € 70,- per maand, vermeerderd 
met € 10,- voor elk fractielid, hemzelf of haarzelf niet meegerekend. 

- De kosten voor lidmaatschap van een beroepsvereniging worden vergoed.    
 
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Roosendaal  
Een aantal aspecten dient in een lokale verordening te worden geregeld. Hiervoor bestaat lokale 
beleidsvrijheid. Voor de aspecten die nog in de lokale verordening worden geregeld, is aansluiting 
gezocht bij de regelingen in de huidige verordening. Er is sprake van een ‘technische’ omzetting. 
De concept-Verordening is opgenomen in bijlage 1. 
De belangrijkste aspecten die in de lokale Verordening zijn opgenomen zijn:  
 

- De toelage voor een raadslid voor het lidmaatschap van een onderzoekscommissie is bepaald 
op € 120,- per maand (gelijk aan de vergoeding voor het lidmaatschap van de 
vertrouwenscommissie); 
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- Reis- en verblijfskosten voor reizen buiten de gemeente ter uitvoering van een beslissing van 
het gemeentebestuur worden vergoed, evenals bijbehorende parkeer-, veer- en tolkosten; 

- Kosten voor scholing in verband met de vervulling van de functie worden vergoed tot een 
bedrag van € 3000,- voor de gehele raadsperiode; 

- Als informatie- en communicatievoorzieningen wordt een tablet gedurende het 
raadslidmaatschap in bruikleen verstrekt; 

- Een procedure voor de declaratie van onkosten. 
 
Kanttekeningen 
In de verordening is zoveel als mogelijk de huidige verordening omgezet, inclusief de definitie van 
burgerraadsleden en hun vergoedingen en faciliteiten. Het presidium zal hiervoor in mei nog keuzes 
maken. Afhankelijk hiervan zal uw raad voor deze aspecten een aangepaste verordening ter 
vaststelling worden voorgelegd. 
 
Financiën 
De verhoging van vergoedingen voor fractievoorzitters, leden van ‘zware’ commissies, uitbreiding van 
reiskosten en scholingskosten hebben financiële consequenties. 
 
Communicatie 
De nieuwe Verordening rechtpositie raads- en commissieleden Roosendaal wordt na vaststelling 
bekendgemaakt in het Elektronische Gemeenteblad. 
Voor raadsleden wordt – indien gewenst – een toelichting op het digitaal declareren via ADP gegeven. 
 
 
Bijlagen 

1. Verordening rechtpositie raads- en commissieleden Roosendaal 


