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ONDERWERP 

 
Benoemen commissieleden-niet-raadsleden en (plv.) voorzitters van raadscommissies en 
informatiebijeenkomsten. 
 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
  
De raad heeft op 9 juli 2014 een besluit genomen over het invoeren van een nieuwe 
vergaderstructuur. Daarbij is besloten twee raadscommissies in te stellen en commissieleden-niet-
raadsleden toe te staan.  
 

PROBLEEMSTELLING 
 
De Gemeentewet kent de volgende soorten commissies: raadscommissies, die de besluitvorming in 
de raad voorbereiden en met het college of de burgemeester kunnen overleggen (artikel 82), 
bestuurscommissies die bevoegdheden uitoefenen die hun door de raad, het college of de 
burgemeester zijn overgedragen (artikel 83) en andere commissies, oftewel adviescommissies 
(artikel 84).  
 
Op 9 juli 2014 heeft de raad twee raadscommissies ingesteld. De raadscommissie Bedrijfsvoering-
Inwoners (BV/IW) heeft als taakveld: algemene Zaken, openbare orde en veiligheid, personeel, 
integriteit, communicatie, wijk- en dorpsraden, financiën, duurzaamheid (natuur- en milieu-
educatie), regionale samenwerking (algemeen), welzijn, arbeid en inkomen, decentralisaties 
participatie, jeugdhulp en WMO-begeleiding, zorg en WMO, volksgezondheid, onderwijs, 
accommodatiebeleid, cultuur en sport. 
 
De raadscommissie Ruimte heeft als taakveld: economische zaken, regionale samenwerking, 
openbaar gebied, verkeer, toerisme en recreatie, stadspromotie, evenementen, ruimtelijke 
ordening, volkshuisvesting, stadsontwikkeling, grondzaken, agrarische zaken inclusief milieu, 
demografische ontwikkeling. 
 
Voor deze commissies dienen nog voorzitters en plaatsvervangend voorzitters te worden benoemd. 
De voorkeur gaat ernaar uit dat dezelfde personen die een raadscommissie voorzitten ook de 
informatiebijeenkomst met hetzelfde taakveld voorzitten. 
 
De raad heeft op 9 juli 2014  tevens besloten om alle raadsleden tot lid van beide raadscommissies 
te benoemen en om elke fractie één commissielid-niet-raadslid te laten benoemen in één 
raadscommissie. Dit lid moet bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen op de kandidatenlijst van 
de betreffende partij hebben gestaan en in Weert woonachtig zijn. 
 
De fracties vinden het wenselijk om mensen die geïnteresseerd zijn in het raadswerk de 
mogelijkheid te bieden ervaring op te doen. Kleine fracties kunnen de taken over meer mensen 
verdelen.  
 
 
 



 

 
 
 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 
Positie commissieleden-niet-raadsleden 
Een commissielid-niet-raadslid kan meedoen aan de beraadslagingen in zijn commissie, 
onderwerpen voor deze commissie agenderen en heeft stemrecht bij het bepalen van het advies 
van zijn commissie aan de raad. Commissieleden hebben toegang tot de niet-openbare (geheime) 
stukken van hun commissie. Zij vallen net als de raadsleden die lid zijn van een raadscommissie 
onder het regime van geheimhouding als neergelegd in artikel 86 Gemeentewet. Commissieleden 
kunnen op dezelfde manier als raadsleden deelnemen aan informatiebijeenkomsten. Een 
commissielid heeft op grond van de “Verordening op de ambtelijke bijstand en de 
fractieondersteuning 2003” recht op ambtelijke ondersteuning.  
 
Echter, niet alle instrumenten die een raadslid ter beschikking staan, kunnen ook door 
commissieleden worden gebruikt. Een commissielid kan bijvoorbeeld niet: moties en 
amendementen indienen, artikel 40 RvO-vragen stellen, een interpellatie aanvragen, een 
initiatiefvoorstel indienen, lid worden van de werkgeverscommissie van de griffie, lid worden van 
een onderzoekscommissie, lid worden van de vertrouwenscommissie, lid worden van de commissie 
onderzoek jaarrekening. Wel kan een commissielid mondeling in zijn commissie, of schriftelijk, of 
telefonisch of via mail vragen stellen. Een fractie ontvangt geen fractiebudget voor zijn 
commissielid.  
 
In de “Verordening op de raadscommissies 2014” zal worden opgenomen dat de artikelen 10, 11, 
12, 13, 15, 83 en 84 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing zijn op een 
commissielid. Dit betekent onder andere dat zij achttien jaar moeten zijn, over een geldige 
verblijfstitel moeten beschikken, hun nevenfuncties openbaar moeten maken, geen functie als 
bedoeld in artikel 13 mogen vervullen en niet in strijd mogen handelen met artikel 15. Ook kan er, 
met het oog op de uitgangspunten van het dualisme, geen sprake zijn van een gelijktijdig 
lidmaatschap van een persoon in een raadscommissie en in een adviescommissie aan het college. 
De gedragscode bestuurlijke integriteit voor raadsleden is eveneens van toepassing op 
commissieleden-niet-raadsleden.  
 
Rechtspositie  
Het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden (rijksregelgeving, Algemene Maatregel van 
Bestuur) regelt de rechtspositie van leden van gemeentelijke commissies. De rechtspositie van 
commissieleden bevat de volgende elementen:  

1. Presentiegeld: commissieleden ontvangen een vast bedrag per vergadering. De gemeente 
mag de hoogte niet zelf bepalen. Het bedrag is in 2014 € 75,05 per vergadering; dit wordt 
jaarlijks geïndexeerd. 

2. ICT: commissieleden hebben recht op dezelfde ICT-voorzieningen als raadsleden en 
wethouders. Dat betekent dat ook zij ofwel een computer in bruikleen dienen te ontvangen 
ofwel budget ontvangen om zelf apparatuur aan te schaffen. De raad heeft een krediet van 
€ 35.000,- voor de aanschaf van apparatuur. Uit dit krediet dient ook de apparatuur voor 
de commissieleden te worden bekostigd. 

3. Scholing: niet-partijpolitiek georiënteerde scholing van commissieleden wordt door de 
gemeente betaald. 

4. Ziektekosten: commissieleden ontvangen van de gemeente een tegemoetkoming in de 
kosten van hun ziektekostenverzekering van € 203,21 per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks 
geïndexeerd. 

5. Uitkering: als een commissielid een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheids-uitkering 
ontvangt en vanwege zijn commissielidmaatschap te maken krijgt met een korting daarop, 
dient de gemeente deze korting te compenseren.  

6. Ongeval: als een commissielid tijdens de uitoefening van zijn functie een ongeval krijgt en 
dientengevolge ziekte of schade ondervindt, dient deze door de gemeente vergoed te 
worden.  

7. Werkkostenregeling: per 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling verplicht voor alle 
werkgevers. Deze geldt ook voor de gemeenten en de politieke ambtsdragers maken daar 
dan ook deel van uit. Deze fiscale regeling houdt in dat de gemeente een vrije ruimte van 
1,2% van het totale fiscale loon van het gemeentelijk apparaat inclusief de politieke 
ambtsdragers heeft voor netto vergoedingen en verstrekkingen. Het bedrag per persoon 



 

 
 
 

moet nog worden berekend, maar zal naar verwachting enkele honderden euro’s per 
persoon per jaar bedragen. 

8. Beveiligingsmaatregelen: als een commissielid te maken krijgt met bedreigingen en 
geweld, komen de kosten voor beveiliging (bv. van zijn woonhuis) voor rekening van de 
gemeente.  

9. Reiskosten: o.g.v. de rechtspositieverordening worden aan het lid van een commissie dat 
geen raadslid is de ten behoeve van de gemeente gemaakte kosten in verband met reizen 
en verblijf buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van 
het gemeentebestuur vergoed. 

 
Financieel 
Het financiële plaatje ziet er bij benoeming van 6 commissieleden-niet-raadsleden als volgt uit: 

1. Presentiegeld: € 4.500,- per jaar. 
2. ICT: circa € 4.500,- per 4 jaar. 
3. Tegemoetkoming ziektekosten: € 1.220,- per jaar. 

 
De overige kostenposten als hierboven beschreven zijn thans nog niet bekend, evenmin als de 
extra kosten van drukwerk, postbezorging, app voor GemeenteOplossingen en ambtelijke inzet. 
 
Hierbij is uitgegaan van 6 fracties. Mochten er meer fracties in de raad ontstaan dan nemen de 
kosten navenant toe.  
 
Met geen van deze kostenposten is in de gemeentelijke begroting rekening gehouden. Bij de 
tweede financiële rapportage zullen de budgetten voor presentiegeld, tegemoetkoming 
ziektekosten en (als het vervangingskrediet voor computerapparatuur onvoldoende mocht blijken 
te zijn) ICT bij te ramen; 
 
In gemeenteland lopen de meningen uiteen of commissieleden-niet-raadsleden alleen presentiegeld 
ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen of ook voor het bijwonen van 
informatiebijeenkomsten. Ook de VNG moet het antwoord schuldig blijven. Het lijkt er op dat 
gemeenten hierin beleidsvrijheid hebben. De tekst van het rechtspositiebesluit spreekt over 
vergaderingen. Voorgesteld wordt in onderhavig benoemingsbesluit hierover duidelijkheid te 
verschaffen door te besluiten dat commissieleden alleen presentiegeld ontvangen voor bijgewoonde 
vergaderingen van hun commissie (in de zin van art. 82 Gemeentewet). Dit is overigens in lijn met 
de werkwijze die de gemeente Weert hanteerde bij de commissieleden-niet-raadsleden in de 
periode 2002-2006.  
 
Aan het benoemen van de commissievoorzitters en hun plaatsvervangers zijn geen kosten 
verbonden. Zij zijn raadsleden en krijgen geen extra vergoeding voor deze taak. 
 
 

COMMUNICATIE 
 
De commissieleden-niet-raadsleden en de (plv.) voorzitters van de raadscommissies en de 
informatiebijeenkomsten ontvangen bericht van hun benoeming. Zij worden op de website bij het 
orgaan waarvoor zij werkzaamheden verrichten vermeld.  
 

EVALUATIE 
 
Niet van toepassing. 
 

ADVIES RAADSCOMMISSIE 
 
Het stuk wordt nog besproken in het Fractievoorzittersoverleg. Het Fractievoorzittersoverleg  
geeft aan dat een kandidaat voorzitter voor de informatiebijeenkomst en raadscommissie BV/IW 
nog voor de raadsvergadering van 11 september wordt doorgegeven. 

 
VOORSTEL FVO 

 
1. Besluiten om te benoemen tot commissielid-niet-raadslid: 



 

 
 
 

 
 
Naam Fractie Raadscommissie 
T. (Tim) Nijs D66 Ruimte 
L.F.A. (Leon) Heuvelmans PvdA BV/IW 
N.W. (Nico) Van den Bent SP Ruimte 
V.A. (Vincent) van Brussel VVD Ruimte 
H.L. (Henk) Stribos CDA Ruimte 
   
 
WL maakt geen gebruik van de mogelijkheid tot het benoemen van een commissielid-niet-raadslid. 
 
2. Besluiten dat commissieleden-niet-raadsleden presentiegeld voor elke bijgewoonde vergadering 
van hun raadscommissie (in de zin van artikel 82 Gemeentewet) ontvangen en niet voor het 
bijwonen van andere bijeenkomsten, zoals informatiebijeenkomsten. 
 
3. Besluiten om te benoemen tot voorzitter dan wel plaatsvervangend voorzitter: 
 
Naam  Informatiebijeenkomst en 

raadscommissie 
Functie  

H. Coolen (CDA) BV/IW Voorzitter  
C. Jacobs (WL) BV/IW Plaatsvervangend voorzitter 
R. Verheggen (WL) Ruimte Voorzitter  
B. Peterse (SP) Ruimte Plaatsvervangend voorzitter 
 
 
 
Bijbehorend ontwerp-raadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Het fractievoorzittersoverleg, 
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Nummer raadsvoorstel: RAD-001014 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 3 september 2014; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 

1. Te benoemen tot commissielid-niet-raadslid: 
 
Naam Fractie Raadscommissie 
T. (Tim) Nijs D66 Ruimte 
L.F.A. (Leon) Heuvelmans PvdA BV/IW 
N.W. (Nico) Van den Bent SP Ruimte 
V.A. (Vincent) van Brussel VVD Ruimte 
H.L. (Henk) Stribos CDA Ruimte 
   
 
2. Dat commissieleden-niet-raadsleden presentiegeld voor elke bijgewoonde vergadering van hun 
raadscommissie (in de zin van artikel 82 Gemeentewet) ontvangen en niet voor het bijwonen van 
andere bijeenkomsten, zoals informatiebijeenkomsten. 
 
3. Te benoemen tot voorzitter dan wel plaatsvervangend voorzitter: 
 
Naam  Informatiebijeenkomst en 

raadscommissie 
Functie  

H. Coolen (CDA) BV/IW Voorzitter  
C. Jacobs (WL) BV/IW Plaatsvervangend voorzitter 
R. Verheggen (WL) Ruimte Voorzitter  
B. Peterse (SP) Ruimte Plaatsvervangend voorzitter 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 september 2014. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 


