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Afdeling:   Concernzaken Concernbeleid  Leiderdorp, 11 augustus 2015  

Onderwerp:  RVS Verordening rechtspositie 

wethouders 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0041B4A4A0* 
 

Beslispunten 

1. Vaststellen onderstaande de “Verordening rechtspositie wethouders Leiderdorp 2014”; 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Per 1 juli 2014 is een gewijzigd Rechtspositiebesluit Wethouders in werking 

getreden. Het gevolg van de wijzigingen in het Rechtspositiebesluit is dat de 

Verordening rechtspositie wethouders niet langer aansluit bij het rechtspositiebesluit 

en als om die reden aangepast dient te worden. Voor Leiderdorp geldt dat eigenlijk 

alleen de vergoeding van reiskosten en de vergoeding van kinderopvang bij 

verordening is geregeld. In de bijgevoegde verordening wordt de rechtspositie van 

de wethouders uitputtender geregeld.  

1.b Voorgeschiedenis 

De wetgever heeft landelijk niveau de Rechtspositiebesluiten voor politieke 

ambtsdragers aangepast. Dit is gebeurd met het doel om zoveel mogelijk 

verplichtend vast te stellen wat de regels zijn voor toekenning aan vergoedingen, 

tegemoetkoming en rechtspositionele voorzieningen en dit niet langer lokaal te laten 

bepalen. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Niet van toepassing. 

 

2 Beoogd effect 

Het vaststellen van een integrale Verordening rechtspositie wethouders gemeente 

Leiderdorp 2014 naar aanleiding van wijzigingen in het Rechtspositiebesluit wethouders. 
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3 Argumenten 

Het Rechtspositiebesluit wethouders is gewijzigd met het doel om zoveel mogelijk 

verplichtend vast te stellen wat de regels zijn voor toekenning aan vergoedingen, 

tegemoetkoming en rechtspositionele voorzieningen voor wethouders.  

De Verordening Vergoeding Reiskosten en Kinderopvang Wethouders 2006 van 6 februari 

2006 dient als gevolg van het vaststellen van onderstaande verordening te worden 

ingetrokken.   

De meest relevante wijzigingen in het rechtspositiebesluit zijn hieronder kort samengevat 

en aangegeven. Het rechtspositiebesluit is de basis voor de voorliggende verordening. Er 

moet naast het rechtspositiebesluit door uw raad een verordening worden vastgesteld 

aangezien het aan uw raad is om bepalingen vast te stellen op onder meer het gebied van 

het verstrekken van computers en communicatiemiddelen. 

 

Onkostenvergoeding 

Per beroepsgroep geldt nu een onkostenvergoeding ter hoogte van een bepaald vast 

bedrag. Achtergrond hierbij is dat bij vergelijkbare functies het veelal om dezelfde kosten-

componenten gaat. Een krantenabonnement is bijvoorbeeld overal in Nederland even 

duur. Bovendien blijken de onkostensoorten waarvoor de vergoeding is bedoeld, vrij snel 

te wisselen qua grootte en belang. Dit laat echter onverlet dat voor de onkostenvergoeding 

voor wethouders blijft gelden dat deze wordt toegekend naar rato van de tijdsbestedings-

norm. Voor de wethouders wordt de onkostenvergoeding € 345 netto per maand. 

 

Vergoeding scholingskosten 

In artikel 28b, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders is expliciet bepaald dat 

de kosten van niet-partijpolitiek georiënteerde functionele scholing, zoals deelname aan 

cursussen en congressen voor rekening van de gemeente komen.  

 

Voorzieningen in verband met ziekte en schade als gevolg van de uitoefening van het 

ambt 

Per 1 juli 2014 is in het Rechtspositiebesluit omschreven wat wordt verstaan onder een 

ziekte die in overwegende mate haar oorzaak vindt in de uitoefening van de aan het ambt 

verbonden werkzaamheden, wat een dienstongeval is en welke schade daarvan voor 

vergoeding in aanmerking komt. De politieke ambtsdrager moet zijn getroffen uit hoofde 



Pagina 3 van 4 Versie nr. 1 

Registratienr.: Z/15/010580/20849    Agendapunt 9 

 2015  raadsvoorstel     

van zijn functie. De aanspraak op deze voorziening is vastgelegd in artikel 20 van het 

Rechtspositiebesluit wethouders. 

 

 

Vergoeding veiligheidsmaatregelen 

Politieke ambtsdragers kunnen te maken krijgen met bedreiging en geweld. De veilig-

heidsmaatregelen voor college-, raads-, en commissieleden komen ten laste van de 

gemeente of –afhankelijk van de aard van voorziening- ten laste van landelijke instanties. 

In artikel 21a van het Rechtspositiebesluit wethouders is per 1 juli 2014 uitdrukkelijk 

bepaald dat de gemeente verantwoordelijk is voor kosten van voorzieningen ten behoeve 

van de politieke ambtsdrager, welke in het ‘Stelsel Bewaken en Beveiligen’ worden 

aangemerkt als werkgeverskosten, zijnde kosten voor de gemeente.  

 

Vergoeding contributie beroepsverenigingen 

Voor de politieke ambtsdragers is een grondslag geïntroduceerd waardoor in voorkomend 

geval de contributie van de beroepsvereniging door de gemeente aan hem of haar worden 

vergoed. De formulering is algemeen; niet een opsomming van de huidige verenigingen. 

De grondslag voor de vergoeding van contributie beroepsverenigingen is opgenomen in 

artikel 28b van het Rechtspositiebesluit wethouders. 

 

Verrekeningsplicht bij neveninkomsten 

Sinds 10 maart 2010 kennen voltijds politieke ambtsdragers tijdens de ambtsvervulling de 

plicht tot verrekening van hun neveninkomsten (artikel 44 Gemeentewet). Het gaat voor 

gemeenten om de Kroonbenoemde burgemeester en fulltime wethouders. Verrekening van 

neveninkomsten vindt in principe eenmalig en na afloop van het jaar plaats. Het is mogelijk 

gemaakt dat betrokkene zelf een verzoek doet om zijn of haar neveninkomsten in enig jaar 

alvast te laten korten op de bezoldiging, waardoor terugbetaling in termijnen kan plaats-

vinden (artikel 4b Rechtspositiebesluit wethouders). 

 

Aspecten werkkostenregeling 

In artikel 28a van het Rechtspositiebesluit wethouders is bepaald welke vergoedingen als 

eindheffingsbestanddeel moeten worden aangemerkt. 
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Intrekken Verordening Vergoeding Reiskosten en Kinderopvang Wethouders 2006  

Bepalingen omtrent de vergoeding van reiskosten zijn opgenomen in de voorliggende 

verordening. De vergoeding voor kinderopvang is een voorziening die wordt geregeld via 

de Belastingdienst en niet meer direct via de werkgever. Deze komt dus ook niet terug in 

de voorliggende verordening. 

  

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Niet van toepassing 
 

5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
 

6 Communicatie en participatie 

Niet van toepassing. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Niet van toepassing. 

 

8 Evaluatie 

Niet van toepassing. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  

1. Raadsbesluit Verordening rechtspositie wethouders gemeente Leiderdorp 2014 
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