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Voorgesteld besluit

1. De Verordening rechtspositie raads- en burgerleden Hardinxveld-Giessendam 2021 vast te stellen 
onder gelijktijdige intrekking van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 
Hardinxveld-Giessendam 2017, vastgesteld bij besluit op 18 mei 2017.
2. De verordening op voorgeschreven wijze bekend te maken.

Inhoud
Inleiding
Op 1 januari 2019 zijn het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de bijbehorende 
ministeriële regeling in werking getreden. Het merendeel van de rechtspositionele regelingen zijn 
dwingendrechtelijke vastgesteld in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de 
Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers. Op lokaal niveau kunnen een aantal zaken 
rechtspositioneel worden geregeld zoals de vergoeding voor reis- en verblijfkosten buiten het 
grondgebied van de gemeente, aanvullende toelage voor deelname onderzoekscommissie of 
bijzondere commissie en vergoedingen voor scholing. 

In vervolg op de inwerkingtreding van het nieuwe Rechtspositiebesluit en bijbehorende 
Rechtspositieregeling heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)  twee modelregelingen 
opgesteld. Een modelverordening voor raads- en commissieleden en een modelregeling voor het 
college. De VNG heeft voor twee regelingen gekozen omdat in het Rechtspositiebesluit ieder 
bestuursorgaan haar eigen regelruimte heeft gekregen.  

Onze huidige verordening is in 2017 vastgesteld en is voor zowel de wethouders als de 
gemeenteraad. Deze verordening is op basis van de inmiddels vervallen Rechtspositiebesluit 
wethouders en Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden vastgesteld. 

Gelet op het bovenstaande is het goed om onze huidige regeling te actualiseren. 

Beoogd effect
Actuele regelingen rechtspositie voor onze decentrale politieke ambtsdragers. 
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Argumenten
1.1. Onze huidige regeling is verouderd en niet meer actueel
Onze huidige verordening is op basis van inmiddels vervallen regelingen. 

2.1. Zonder bekendmaking treden besluiten niet in werking. 
Op grond van artikel 139 lid 1 Gemeentewet treden besluiten niet inwerking zonder bekendmaking 

Kanttekeningen
geen

Financiële informatie
geen

Communicatie
De verordening zal na besluitvorming worden bekendgemaakt. 

Vervolg
geen

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. 1.1.  concept verordening rechtspositie gemeenteraad.docx 
2. 1.2. Vergelijking huidige en concept verordening rechtspositie gemeenteraad.docx 
3. Huidige verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden HG 2017.pdf 


