
 
 

              

     

       
    

              
      

 

                   

              
                

           
      

  
               

             
    

 

                      

             
            

            

             
                   

      
                

          
       

              
        

            
                 

 
 

                   

           
            
             

       
          

Verordening rechtspositie raadsleden gemeente Venlo 2019 

Artkel 1 Defnitebepalingen 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. grifer: de grifer, bedoeld in artkel 107 van de Gemeentewet. 
b. raadslid: lid van de gemeenteraad. 
c. presidium: het presidium, bedoeld in artkel 5 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en 

andere werkzaamheden van de raad Venlo 2014. 

Artkel 2 Toelage raadslid onderzoekscommissie en bijzondere commissie 

1. Een raadslid dat lid is van een onderzoekscommissie als bedoeld in artkel 155a, derde lid, van de 
Gemeentewet wordt voor de duur van de actviteiten van die commissie ten laste van de gemeente 
een maandelijkse toelage toegekend. De toelage is per jaar maximaal driemaal de maandelijkse 
vergoeding voor de werkzaamheden, bedoeld in artkel 3.1.1, eerste lid, Rechtspositebesluit 
decentrale politeke ambtsdragers. 

2. Een raadslid dat lid is van een bijzondere commissie als bedoeld in artkel 3.1.4, eerste lid, van het 
Rechtspositebesluit decentrale politeke ambtsdragers kan voor de duur van de actviteiten van de 
commissie een toelage worden toegekend. 

Artkel 3 Reis- en verblijfosten raadsleden voor reizen buiten de gemeente 

1. Voor reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het 
gemeentebestuur als bedoeld in artkel 97 Gemeentewet en voor zover het bijeenkomsten betref die 
door of vanwege de gemeente Venlo (mede) worden georganiseerd, worden aan een raadslid 
vergoed: 
a. de kosten voor het gebruik van openbaar vervoer; 
b. bij gebruik van een eigen auto het maximumbedrag dat door een werkgever aan een werknemer 
per afgelegde kilometer onbelast kan worden verstrekt. 

2. Voor reizen buiten het grondgebied van de gemeente als bedoeld in het eerste lid, worden aan een 
raadslid bij gebruik van eigen auto tevens de parkeer-, veer- en tolkosten vergoed. 

3. Boetes en nahefngsaanslagen voor parkeren worden niet vergoed. 
4. Als een raadslid een tjdelijke functonele beperking heef, kan voor reizen als bedoeld in het eerste 

lid, een voor de beperking geschikte vervoersvoorziening worden vergoed of ter beschikking gesteld. 
5. De noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte werkelijke verblijfosten die een raadslid maakt in 

verband met reizen buiten het grondgebied als bedoeld in het eerste lid worden ten laste van de 
gemeente vergoed. 

Artkel 4 Nadere regels niet-partjpolitek georiënteerde scholing raadsleden 

1. Een raads- of commissielid dat wil deelnemen aan niet-partjpolitek georiënteerde scholing in 
verband met de vervulling van zijn functe als bedoeld in artkel 3.3.3 Rechtspositebesluit decentrale 
politeke ambtsdragers en welke niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, 
dient daartoe vooraf een gemotveerde aanvraag in bij de grifer. 

2. Deze aanvraag gaat vergezeld van stukken met inhoudelijke informate en een kostenspecifcate. 



          
                

   
 

                 

              
          

          
      

             
   

 

                

          
      

        
          

       
          

         
    

 

                  

       
             

       
           

   
              

      
           

     
       

 

 

                

         
 

3. De raad beslist op de aanvraag op basis van de overlegde stukken. 
4. De grifer heef mandaat beslissingen als bedoeld in lid 3 te nemen na verkregen instemming van de 

burgemeester op de aanvraag. 

Artkel 5 Informate- en communicatevoorzieningen raadsleden 

1. Een raadslid tekent een bruikleenovereenkomst wanneer hem ten laste van de gemeente voor de 
duur van de uitoefening van zijn functe informate- en communicatevoorzieningen ter beschikking 
worden gesteld bedoeld in artkel 3.3.2 Rechtspositebesluit decentrale politeke ambtsdragers. Het 
college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast. 

2. Een raadslid levert na beëindiging van zijn functe de ter beschikking gestelde informate- en 
communicatevoorzieningen in bij de gemeente. 

Artkel 6 Aanwijzing als eindhefngsbestanddeel 

1. Als eindhefngsbestanddeel als bedoeld in artkel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de 
loonbelastng 1964 worden aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, 
genoemd in artkel 3.3.8 van het Rechtspositebesluit decentrale politeke ambtsdragers. 

2. Als eindhefngsbestanddeel als bedoeld in artkel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de 
loonbelastng 1964 worden verder aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en 
verstrekkingen, genoemd in deze verordening, voor zover deze worden gerekend tot een vergoeding, 
tegemoetkoming of verstrekking als bedoeld in artkel 31a, tweede lid, onderdelen a tot en met h, van 
de Wet op de Loonbelastng 1964. 

Artkel 7 Betaling en declarate van onkosten 

1. Tenzij het Rechtspositebesluit decentrale politeke ambtsdragers of de Rechtspositeregeling 
decentrale politeke ambtsdragers anders bepalen, vindt de betaling van kosten die op grond van 
deze verordening voor vergoeding of tegemoetkoming in aanmerking komen plaats door: 

a. betaling uit gemeentelijke middelen, op basis van een rechtstreeks aan de gemeente toegezonden 
factuur, 

b. betaling vooruit uit eigen middelen. 
2. Een aanvraag om een vergoeding van de onkosten als bedoeld in dit artkel gaat vergezeld van een 

volledig ingevuld en ondertekend declarateformulier en bewijsstukken. 
3. Het declarateformulier en de bewijsstukken worden binnen drie maanden na factuurdatum of 

betaling door raadsleden ter goedkeuring ingediend bij de grifer. 
4. De grifer verleent de goedkeuring op de ingediende declarate. 

Artkel 8 Intrekking oude verordening 

1. De Verordening rechtsposite raadsleden en wethouders gemeente Venlo, laatst gewijzigd 28 juni 
2017, wordt ingetrokken. 



                 
          

 

              

              
          

            

        

2. Het gestelde onder lid 1 geldt pas ten aanzien van burgemeester en wethouders op het moment dat 
de Regeling rechtsposite burgemeester en wethouders gemeente Venlo 2019 in werking is getreden. 

Artkel 9 Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicate van het Gemeenteblad 
waarin deze verordening wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019. 

Artkel 10 Citeerttel 

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtsposite raadsleden gemeente Venlo 2019. 
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