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Onderwerp: Raadsvoorstel Vaststellen wijziging Verordening op de monumentencommissie    
 
Portefeuillehouder: wethouder W.A.R. Visser 
 
Samenvatting:  

Aan de leden van adviescommissies worden presentiegelden betaald. Gebleken is dat de leden van 
twee adviescommissies, te weten de Monumentencommissie en de Adviescommissie 
bezwaarschriften, een hogere vergoeding per vergadering ontvangen dan de leden van de overige 
adviescommissies. Omdat eveneens is gebleken dat de grondslag voor deze hogere vergoeding niet 
is vastgelegd in de betreffende verordeningen, stellen wij nu uw raad voor de Verordening op de 
monumentencommissie te wijzigen. 
 
Aanleiding:  

Aan de leden van adviescommissies worden verschillende vergoedingen betaald, de grondslag 
hiervoor is echter niet vastgesteld in de betreffende verordeningen.  
 
Basis van de vergoeding aan commissieleden. 
In artikel 84 van de Gemeentewet is bepaald dat de gemeenteraad, het college van B&W en de 
burgemeester adviescommissies kunnen instellen. Volgens artikel 96 van deze wet, ontvangen de 
leden van een adviescommissie een bij verordening vastgestelde vergoeding voor het 
bijwonen van vergaderingen. Tevens is bepaald dat ten aanzien van die vergoeding bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur (AMvB) nadere regels worden gesteld.  
 
Deze AMvB is het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, waar in artikel 14 is bepaald dat 
aan een lid van een commissie een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de 
commissie ontvangt, conform de bedragen genoemd in tabel IV bij dit besluit. De hoogte van deze 
bedragen worden jaarlijks door de Minister van BZK (geïndexeerd) vastgesteld en bedraagt op dit 
moment (2016) voor de inwonersklasse van Montferland  € 76,16 per vergadering. 
 
Bovenstaande  is nader uitgewerkt en vastgelegd in artikel 3, lid 3 van de Verordening 
rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Montferland 2014. Aan de leden 
van de Sociale Raad en de leden van de commissie Recreatie en Toerisme worden in verband 
hiermee, conform hetgeen hierover is bepaald in de betreffende verordeningen,  een vergoeding 
betaald van € 76,16 per vergadering.  
 

Op basis van artikel 15 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is het mogelijk om  
aan bepaalde commissieleden een hogere vergoeding te betalen. Het artikel luidt als volgt: 
“Ten aanzien van een lid van een commissie ten aanzien waarvan de vergoeding niet geacht kan 
worden in een redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van zijn taak en de omvang van de 
door hem te verrichten arbeid, kan de raad bij verordening bepalen dat de vergoeding voor het 
bijwonen van de vergaderingen van de commissie naar boven afwijkt van de bedragen, genoemd 
in tabel IV”.  
 
Op grond hiervan ontvangen de leden van de twee bedoelde commissies (van oudsher) een hogere 
vergoeding, te weten: 

 de leden van de Monumentencommissie, ontvangen sinds 2009 een vergoeding van € 80,- 
bruto per uur met een maximum van 2,5 uur; 

 de leden van de Adviescommissie bezwaarschriften gemeente Montferland ontvangen sinds 
2004  (ingevolge besluit van de toenmalige stuurgroep herindeling) een bruto vergoeding  
€ 170,- (voorzitter) respectievelijk € 140,- (leden) per zitting en een vergoeding van de 
reiskosten.  
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Echter, sinds 2014 luidt  de vastgestelde Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 
commissieleden gemeente Montferland  (artikel 3, vierde lid) als volgt:  
“De raad kan een hogere vergoeding vaststellen overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van het 
Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. De afwijking is maximaal 110% van het in het 
eerste lid bedoelde bedrag van de vergoeding” (= genoemde tabel IV).  
 
Hiermee bedraagt de hoogte van de vergoeding op dit moment (2016)  € 159,93 per vergadering. 
Gebleken is echter dat deze vergoeding niet, zoals bepaald in artikel 94 van de Gemeentewet,  niet 
is verwerkt in de betreffende vastgestelde verordening. 
 
Oplossing:  

Op grond van de benodigde expertise, de zwaarte van de taak en de omvang van de te verrichten 
arbeid, ontvangen de leden van de Adviescommissie bezwaarschriften en de 
Monumentencommissie een hogere vergoeding per vergadering. Dit is gebruikelijk in 
gemeenteland. Het verstrekken van een hogere vergoeding is op grond van de Verordening 
rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Montferland  2014 mogelijk. 
  
Wij stellen uw raad  daarom voor de hoogte van de aan de leden van beide commissies te 
verstrekken vergoeding in overeenstemming te brengen met genoemd bedrag ad € 159,93 en dit 
door middel van een wijziging vast te leggen in beide genoemde verordeningen. 
 
Met betrekking tot de wijziging van de (in 2015 nog gewijzigde)  Verordening Adviescommissie 
bezwaarschriften gemeenten Montferland merken wij het volgende op. Zoals bekend vindt op dit 
moment de pilot Ambtelijke bezwaarschriftenprocedure plaats en komt de externe adviescommissie 
slechts nog in hoge uitzondering in vergadering bijeen. Deze pilot voor de duur van één jaar eindigt 
per juli 2016, waarna de pilot geëvalueerd wordt. Door de portefeuillehouder is destijds (mei 2015) 
toegezegd dat de uitkomst van deze evaluatie ook met uw raad wordt besproken (in de 
raadsvergadering van oktober 2016). In verband hiermee zullen wij op dat moment ook, door 
middel van een separaat voorstel, de wijziging van de Verordening Adviescommissie, aan uw raad 
voorleggen.   
    
Communicatieparagraaf: 

De leden van de adviescommissies worden, via de secretarissen, geïnformeerd over uw besluit.  
  
Financiële consequenties: 

Niet van toepassing 
  
Advies: 

Uw raad wordt voorgesteld te besluiten om de wijziging van de verordening op de 
Monumentencommissie Montferland vast te stellen. 
 
 
Didam, 29 september 2016 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland, 
 
De secretaris,    De burgemeester, 
T.M.J.M. Evers    C.C. Leppink-Schuitema 
 
 
 
 
 
Bijlage 1: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Montferland 
2014 
Bijlage 2: Concept raadsbesluit wijziging verordening monumentencommissie Montferland.  
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