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Voorgesteld raadsbesluit
1. De gemeenteraad wordt voorgesteld de verordening rechtspositie raads- en commissieleden 

gemeente Dinkelland 2019 vast te stellen.
2. de gemeenteraad wordt gelijktijdig voorgesteld de verordening rechtspositie raads- en 

commissieleden gemeenten Dinkelland 2014 in te trekken.

Samenvatting van het voorstel
Met ingang van 2019 zijn een nieuw rechtspositiebesluit en rechtspositieregeling voor decentrale politieke 
ambtsdragers in werking getreden. Een aantal lokale rechtspositiebepalingen zijn geuniformeerd en centraal 
op landelijk niveau geregeld. Dit noodzaakt tot vaststelling van een nieuwe lokale verordening rechtspositie 
raads- en commissieleden gemeente Dinkelland 2019. De gemeenteraad wordt voorgesteld deze 
verordening vast te stellen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.

Aanleiding voor dit voorstel
Met ingang van 2019 zijn een nieuw rechtspositiebesluit en rechtspositieregeling voor decentrale politieke 
ambtsdragers in werking getreden. Een aantal lokale rechtspositiebepalingen zijn geuniformeerd en centraal 
op landelijk niveau geregeld. Dit noodzaakt tot vaststelling van een nieuwe lokale verordening rechtspositie 
raads- en commissieleden

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Doel is de vaststelling van een herziene lokale rechtspositie voor raads- en commissieleden in lijn met de 
gewijzigde landelijke rechtspositie voor decentrale politieke ambtsdragers.

Argumentatie
Per 1 januari 2019 zijn een nieuw rechtspositiebesluit (AMvB) en een nieuwe rechtspositieregeling (Min. reg) 
decentrale politieke ambtsdragers, in werking getreden.
Dit heeft ondermeer geleid tot uniformering van een aantal bepalingen en overheveling daarvan van lokaal 
naar landelijk niveau. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan bepalingen over reis- en verblijfkosten.
Daarbij zijn op landelijk niveau een aantal overgangsbepalingen getroffen.
Raads- en commissieleden zijn reeds op de hoogte gesteld van de gewijzigde vergoedingen op landelijk 
niveau en deze zijn doorgevoerd.
Door de VNG is een nieuwe modelverordening rechtspositie raads- en commisieleden 2019 aangereikt.
De voorliggende verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Dinkelland 2019 die wij 
hierbij ter vaststelling aanbieden sluit in grote lijnen aan bij deze modelverordening.
Artikel 2 lid 1 van de verordening biedt de grondslag voor vergoeding aan een raadscommissie die 
onderzoek doet naar het functioneren van het college.
Artikel 2 lid 2 (bijzondere commissie) van de verordening biedt de grondslag voor vergoeding voor 
bijvoorbeeld een interne vertrouwenscommissie.
De gemeente Dinkelland kent een intergemeentelijke externe rekenkamercommissie. De vergoeding 
daarvoor is in de daarvoor getroffen regeling opgenomen.
De werkzaamheden voor de gemeentelijke auditcommissie en werkgeverscommissie worden vervuld binnen 
het kader van het regulier raadslidmaatschap.
Artikel 3 biedt een grondslag conform de modelverordening voor vergoeding van reis- en verblijfkosten 
buiten het grondgebied van de gemeente voor raads- en commissieleden. Voor de verblijfkosten is daarbij in 
aanvulling op de modelverordening als richtlijn opgenomen de bedragen in de reisregeling binnenland voor 
personeel werkzaam bij het rijk.
Artikel 5 biedt de grondslag voor commissieleden, geen raadsleden zijnde, een hogere vergoeding toe te 
kennen indien deze op basis van specifieke deskundigheid is aangetrokken of werkzaamheden verricht die 
niet in redelijke verhouding staan tot de zwaarte en omvang van de te verrichten taak.



De overige bepalingen hebben verder geen praktische gevolgen. Artikel 2 van de modelverordening biedt de 
mogelijkheid een deel van de raadsvergoeding afhankelijk te stellen van de bij te wonen vergaderingen. Uit 
praktische overwegingen wordt voorgesteld deze bepaling niet over te nemen.
Resumerend wordt voorgesteld de voorliggende verordening rechtspositie raads- en commissieleden 
gemeente Dinkelland 2019 vast te stellen.

Externe communicatie
nvt

Financiele paragraaf
I

Uitvoering
Dit heeft geen noemenswaardige effecten voor de uitvoering.

Evaluatie
nvt

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Voor de gemeente Tubbergen wordt zoveel mogelijk een gelijk voorstel voorgelegd.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris de burgemeester

E.M. Grobben J.G.J. Joosten 



Raadsbesluit  

Datum: 29 oktober 2019
Nummer: 13 B 
Onderwerp: Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden gemeente Dinkelland 2019

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 juni 2019, nr. 13 A;

gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 15 oktober 2019;

gelet op de artikelen 95, eerste en tweede lid, 96, eerste en tweede lid, en 97, 98, 99 van de Gemeentewet 
en de artikelen 3.1.3, eerste lid, 3.1.4, eerste lid, 3.1.8, eerste lid, 3.1.9, eerste lid, 3.3.2, 3.3.3, tweede lid, 
3.4.1, eerste lid, en 3.4.2 en 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

besluit:
1. vast te stellen de verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Dinkelland 2019.
2. in te trekken de verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Dinkelland 2014.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 29 oktober 2019

De raadsgriffier, De voorzitter,


