
 

 

 

 

 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN 

(GR 12.3107808.);  

 

gezien het voorstel van het presidium van 21 mei 2012; 

 

HEEFT BESLOTEN:  

 

de Rechtspositieverordening raadsleden en plaatsvervangers 2012 vast te stellen. 

 

Artikel 1  Begripsomschrijvingen 

De verordening verstaat onder:  

1. raadslid   : een lid van de gemeenteraad van Groningen; 

2. commissie  : een door de raad op grond van de artikelen 82 en 84 van de 

Gemeentewet ingestelde raadscommissie; 

3.  plaatsvervanger    : een plaatsvervanger, die niet tevens raadslid is; 

4. rechtspositiebesluit   : het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden; 

5. griffier   : de griffier van de gemeente Groningen. 

 

Artikel 2  Vergoeding voor de werkzaamheden en de onkostenvergoeding raadsleden 

1. Aan een raadslid wordt per maand een vergoeding voor de werkzaamheden toegekend  

 ter hoogte van het maximumbedrag, dat wordt genoemd in tabel I behorende bij het 

 Rechtspositiebesluit. 

2. Aan een raadslid wordt per maand een onkostenvergoeding toegekend ter hoogte van het 

 maximumbedrag, dat wordt genoemd in tabel II behorende bij het Rechtspositiebesluit. 

3.  Aan een raadslid van wie de arbeidsverhouding als gevolg van artikel 4, aanhef, en 

onderdeel F van de Wet op de loonbelasting voor de toepassing van die wet als een 

 dienstbetrekking wordt  aangemerkt, wordt per maand een onkostenvergoeding 

toegekend ter hoogte van het maximumbedrag, dat wordt genoemd in tabel III behorende 

bij het Rechtspositiebesluit. 

4. De vergoeding voor de werkzaamheden en de onkosten worden aan het raadslid 

toegekend met ingang van de dag van beëdiging en eindigt op het tijdstip  

 van beëindiging van het raadslidmaatschap. 

 

Artikel 3  Presentiegeld plaatsvervangers  

1. Plaatsvervangers ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie 

een vergoeding per vergadering die gelijk is aan het maximumbedrag vermeld in tabel IV 

behorende bij het Rechtspositiebesluit.  

2. Een plaatsvervanger komt alleen voor vergoeding in aanmerking als hij gedurende de 

gehele vergadering een raadslid vervangt en daarbij over minimaal één inhoudelijk 

onderwerp in de vergadering het woord voert. 

 

Artikel 4  Verlaging vergoeding werkzaamheden bij arbeidsongeschiktheid 

Op verzoek van een raadslid dat een uitkering ontvangt in verband met geheel of gedeeltelijke 

arbeidsongeschiktheid, kan de vergoeding voor werkzaamheden worden verlaagd.  

 

Artikel 5  Compensatie bij korting wegens samenloop van het raadslidmaatschap met een 

werkloosheidsuitkering 

1. Het raadslid dat een uitkering als gevolg van de Werkloosheidswet ontvangt en op deze 

 uitkering gekort wordt wegens het bekleden van het ambt van raadslid, heeft een 

aanspraak op een vergoeding ten laste van de gemeente Groningen. 



2.  De vergoeding wordt toegekend als de korting hoger is dan de vergoeding voor 

 werkzaamheden die het raadslid ontvangt. Hierbij wordt de vergoeding voor 

werkzaamheden toegerekend aan het aantal uren waarover geen werkloosheidsuitkering 

wordt ontvangen. 

3. De vergoeding wordt berekend over de bruto verschillen, waarbij het verschil bruto wordt 

 toegekend. 

4. De vergoeding wordt op aanvraag toegekend na het overleggen van de betreffende 

 bewijsstukken. 

 

Artikel 6  Vergoeding voor waarneming voorzitterschap van de gemeenteraad 

1. Een raadslid dat op grond van artikel 77 van de Gemeentewet meer dan 30 dagen 

 onafgebroken het voorzitterschap van de gemeenteraad waarneemt, ontvangt voor die 

 waarneming een toeslag van 8% van de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de 

 werkzaamheden over de tijd van de waarneming. 

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de onkostenvergoeding, 

 bedoeld in artikel 2. 

 

Artikel 7  Tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering 

1. Het raadslid ontvangt ten laste van de gemeente een tegemoetkoming in de kosten van een 

ziektekostenverzekering van € 175,-- per jaar. 

2. Als het raadslid gedurende een deel van het kalenderjaar lid van de raad is geweest 

ontvangt hij de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, naar evenredigheid van het 

aantal dagen dat hij in dat jaar raadslid is geweest. 

3. Indien de nominale eindejaarsuitkering van het personeel werkzaam bij de sector Rijk 

wijzigingen ondergaat, wordt het in het eerste lid genoemde bedrag naar evenredigheid 

gewijzigd. 

 

Artikel 8  Kinderopvang 

1. Desgewenst en indien nodig vergoedt de gemeente de kosten van in verband met de 

vervulling van het raadslidmaatschap noodzakelijke kinderopvang tot een maximum van 

75% van de gemaakte kosten. Over deze gemeentelijke vergoeding is het raadslid belasting 

verschuldigd. 

 

Artikel 9  Reis- en verblijfkosten 

1. Raadsleden hebben aanspraak op een vergoeding voor reis- en verblijfkosten gemaakt in 

verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een besluit 

van de raad, het college of de burgemeester. 

2.  De raad stelt de hoogte van de vergoeding vast, gebaseerd op de voor ambtenaren 

geldende Reisregeling 1996. 

 

Artikel 10  Buitenlandse excursie of reis 

1. De gemeenteraad kan een raadslid of een commissie uit de gemeenteraad toestemming 

 verlenen voor een excursie of reis naar het buitenland. De gemeenteraad kan aan de 

 toestemming voorwaarden verbinden.  

2. De in het eerste lid bedoelde excursie of reis wordt door of vanwege de gemeente 

 georganiseerd.  

 De in redelijkheid gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de gemeente. 

 

Artikel 11  Cursus, congres, seminar of symposium 

1. De kosten van deelname van een raadslid aan cursussen, congressen, seminars en  

 symposia die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden 

aangeboden of verzorgd komen voor rekening van de gemeente.  

2. Het raadslid dat wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet 

door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een  

 gemotiveerde aanvraag in. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een 

kostenspecificatie. De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname van 

belang is in verband met de vervulling van het raadslidmaatschap.  

 



Artikel 12 Computer- en communicatietoebehoren 

1. het raadslid ontvangt € 350,- bruto per jaar als  tegemoetkoming in de kosten van de 

aanschaf  van computerapparatuur en software benodigd voor de uitoefening van het 

raadslidmaatschap; 

2. Op aanvraag wordt door het college van burgemeester en wethouders een vergoeding aan 

het lid van de raad verleend voor de aanleg- en de abonnementskosten voor de 

internetverbinding voor de in het eerste lid genoemde computerapparatuur. 

 

Artikel 13  Tijdelijke vervanging bij zwangerschap en bevalling of ziekte 

1. De artikelen 2, 4, 5, 7, 12 blijven van toepassing op het raadslid aan wie op grond van 

artikel X 10 van de Kieswet tijdelijk ontslag is verleend wegens zwangerschap en bevalling 

of ziekte. De onkostenvergoeding die dit raadslid op grond van artikel 2, tweede en derde 

lid, ontvangt bedraagt de helft van het bedrag dat op grond van die bepalingen van 

toepassing is. 

2. De artikelen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 tot en met 12 van deze verordening zijn van toepassing op 

raadsleden die tijdelijk worden benoemd ter vervanging van een raadslid aan wie als 

gevolg van artikel X 10 van de Kieswet tijdelijk ontslag is verleend wegens zwangerschap 

en bevalling of ziekte. 

 

Artikel 14  Fietsprivé project  

1. Het raadslid van wie de arbeidsverhouding als gevolg van artikel 4, aanhef en onderdeel f, 

van de Wet op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van de wet als dienstbetrekking 

wordt aangemerkt kan deelnemen aan de fietsregeling als bedoeld in artikel 37 van de 

Uitvoerings-regeling loonbelasting 2001.  

 Naar keuze van het raadslid wordt de raadsvergoeding dan wel vaste onkostenvergoeding 

verminderd met de vergoeding voor de fiets als bedoeld in de Uitvoeringsregeling. 

2.  Gelet op het bepaalde in artikel 99 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op enige 

vergoeding van de gemeente. 

 

Artikel 15  Inwerkingtreding  

1. Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2012, met diene verstand dat de in artikel 12 lid 1 

genoemde vergoeding van € 350,- per jaar voor heel 2012 wordt uitgekeerd.  

2. Met ingang van de datum van inwerkingtreding wordt gelijktijdig de 

Rechtspositieverordening raadsleden en plaatsvervangers 2007 ingetrokken.  

 

Artikel 16 Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als: Rechtspositieverordening raadsleden en 

plaatsvervangers 2012.  

 

 

Vastgesteld bij raadsbesluit van 30 mei 2012, nr. 6f. 

Datum bekendmaking: 7 juni 2012. 

Datum inwerkingtreding: 1 juli 2012. 
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Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 30 mei 2012. 

 
 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

 

 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst.     dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 



 


