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Voorgesteld raadsbesluit   

De raad besluit:
1. de rechtspositieverordening gemeente Groningen 2022 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de 
Rechtspositieverordening 2019;
2. deze verordening in werking te laten treden per 1 mei 2022 met terugwerkende kracht tot 30 maart 2022;
3. dit besluit bekend te maken via overheid.nl

 

  

Samenvatting    

Vanaf de nieuwe raadsperiode (maart 2022) ontvangen de raadsleden en fractiewoordvoerders niet langer een 
vergoeding voor het zelf aanschaffen van informatie- en communicatieapparatuur, maar wordt dit door de gemeente 
verstrekt. Dit is de uitwerking van het landelijk geldende Rechtspositiebesluit, waarin dit is vastgelegd. Daarmee 
vervalt de mogelijkheid van de gemeente om een vergoeding hiervoor aan de raadsleden te verstrekken, hier is niet 
langer een rechtsgrond voor. Om die reden moet de rechtspositieverordening van de gemeente worden aangepast. 
Samen met nog enkele actualisaties (de leden van de agendacommissie die vanwege het extra werk voor de hele raad 
recht hebben op een maandelijkse vergoeding voor dit werk) wordt hierbij een nieuwe conceptverordening ter 
vaststelling aan u voorgelegd.  

B&W-besluit d.d.: 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit

     

Aanleiding en doel   

Aanleiding is het verstrekken van apparatuur aan raadsleden en fractiewoordvoerders, zoals dat verplicht wordt 
voorgeschreven in het landelijk geldende Rechtspositiebesluit. Met deze en nog enkele andere kleine aanpassingen is 
daarmee de Rechtspositieverordening weer actueel. 

Kader    

Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers 2018 

Argumenten en afwegingen    

Hieronder een opsomming de wijzigingen ten opzichte van de huidige verordening:

- In artikel 3 van de nieuwe verordening is lid 2 toegevoegd: aan de leden van de agendacommissie wordt een toelage 
van 128,23 euro per maand toegekend.

- in artikel 8 van de nieuwe verordening zijn lid 1 en 2:
1. Voor de aanschaf van informatie- en communicatievoorzieningen ontvangt elk raadslid van de gemeente jaarlijks een 
brutobedrag van 350 euro bovenop de raadsvergoeding. Hiermee kunnen naar eigen inzicht voorzieningen worden 
aangeschaft. Daarnaast ontvangen de fracties via de fractievergoeding jaarlijks een bedrag van 500 euro waarmee ze 
informatie- en communicatievoorzieningen voor de fractiewoordvoerders kunnen aanschaffen
2. Er is geen recht op het ontvangen van informatie- en communicatieapparatuur van de gemeente in natura.  

geschrapt en vervangen door:

1. Raadsleden en fractiewoordvoerders ontvangen van gemeentewege een laptop of tablet en een telefoon. Deze worden 
in bruikleen verstrekt en dienen na afloop van het raadslidmaatschap / fractiewoordvoerderschap bij de gemeente te 
worden ingeleverd. 
2. Er is geen recht op het ontvangen van een jaarlijkse vergoeding voor aanschaf van eigen apparatuur.   

In de gewijzigde versie zijn enkele aanpassingen aangebracht: in artikel 2 stond ‘Rechtspositiebesluit raads- en 
commissieleden’, dat is gewijzigd in de juiste term ’Rechtspositiebesluit decentrale ambtsdragers’. 
In het oorspronkelijke artikel 5 lid 1 was een verwijzing opgenomen naar het verkeerde artikel uit het 
Rechtspositiebesluit (3.1.1), dit is gewijzigd in de verwijzing naar het juiste artikel (3.1.9).

Maatschappelijk draagvlak en participatie    

nvt

Financiële consequenties    

De jaarlijkse kosten van verstrekking van apparatuur zullen hierdoor toenemen met netto rond de 40.000 euro per jaar. 
Vooralsnog wordt hiervoor dekking gevonden in de begroting van ICT.  

Overige consequenties    

     

Vervolg    

     

Lange Termijn Agenda    
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