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Wijziging rechtspositiebesluit bestuursleden

Geacht bestuur,
Op 28 maart 2019 is het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (hierna:
Rechtspositiebesluit) (Stb.2018,386) en de daarbij behorende Regeling rechtspositie decentrale
politieke ambtsdragers (hierna: Rechtspositieregeling) (Stct. 2018,66006) in werking getreden.
Daarmee geldt voor de waterschappen nu één nieuw Rechtspositiebesluit en –regeling.
Tot aan 28 maart 2019 werd de rechtspositie voor waterschapsbestuurders geregeld in hoofdstuk 3
van het Waterschapsbesluit. Het Rechtspositiebesluit is een verplicht kader waarbinnen, op
waterschapsniveau nog beperkt aanvullend kan worden besloten. Het Rechtspositiebesluit stelt een
aantal vergoedingen en toelagen vast en biedt de mogelijkheid om binnen de kaders van dat besluit
op niveau van het algemeen bestuur nog aanvullende besluitvorming over vergoedingen, toelagen of
deeltijdfactor vast te stellen.
Wij hebben in de vergadering van 2 juli (Z/19/026613) kennis genomen van de belangrijkste
wijzigingen van het Rechtspositiebesluit en de onderwerpen waarover door het algemeen bestuur
aanvullend kan worden besloten. Hierover informeren we u middels deze brief.
Belangrijkste wijzigingen
De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:
a. De rechtspositie van zowel de voorzitter, leden dagelijks bestuur, leden algemeen bestuur,
algemeen bestuursleden die in bijzondere commissies deelnemen als externe
commissieleden is in het Rechtspositiebesluit vastgelegd. (In hoofdstuk 4 van het
Rechtspositiebesluit)
b. Een belangrijk deel van de vergoedingen/toelagen is op centraal niveau in het
Rechtspositiebesluit sterk ingekaderd vastgelegd en wordt van rechtswege toegekend. Binnen
de gestelde kaders is aanvullende besluitvorming door het algemeen bestuur over het
decentraal vaststellen van vergoedingen mogelijk.
c. Het Rechtspositiebesluit kent vergoedingen voor deelname aan commissies die bij
verordening zijn ingesteld; indien een verordening ontbreekt dan is er geen vergoeding op
grond van het Rechtspositiebesluit mogelijk (voorbeeld: een geloofsbrievencommissie is niet
op basis van een verordening ingesteld).
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d. Het Rechtspositiebesluit onderscheidt verschillende commissies zoals de zogenaamde zware 1
commissies en bijzondere commissies2 en maakt tevens onderscheid in de hoedanigheid van
de deelnemers aan die commissies namelijk leden van het algemeen bestuur en/of externe
commissieleden. De aard van de commissie, de bijzondere beroepsmatige deskundigheid op
het taakgebied van de commissie c.q. de omvang/de zwaarte van het commissiewerk/de taak
van het commissielid3 zijn bepalend voor de hoogte van de vergoeding/toelage en voor de
vraag of de vergoeding/toelage wordt bepaald per maand of per commissievergadering. Het
Rechtspositiebesluit is leidend voor nadere besluitvorming door het algemeen bestuur.
e. Het Rechtspositiebesluit kent een systeem van jaarlijkse indexatie.
Aanvullende besluitvorming door algemeen bestuur
Met de inwerkingtreding van het nieuwe Rechtspositiebesluit is er een aantal onderwerpen waar
besluitvorming door het algemeen bestuur over kan plaatsvinden. Hierna volgt daarvan een overzicht.
Tijdens onze vergadering van 2 juli 2019 hebben we besloten op dit moment geen voorstellen te doen
tot het regelen van aanvullende zaken.
Vergoeding algemeen bestuursleden baseren op aanwezigheid bij vergaderingen
Op basis van artikel 4.1.1. kan het algemeen bestuur bepalen dat ten hoogste 50% van de vergoeding
gekoppeld kan worden aan de aanwezigheid bij vergaderingen. Het werken met presentiegeld zal
naar verwachting niet leiden tot een wezenlijk andere uitbetaling en levert bovendien de nodige
administratieve lasten op.
Toelage lid bijzondere commissie
Het Rechtspositiebesluit bepaalt in artikel 4.1.4. dat aan algemeen bestuursleden die lid zijn van een
‘bijzondere commissie met een zodanig belang, belasting en tijdsbeslag die niet redelijkerwijs tot het
reguliere werk geacht kunnen worden’ een toelage kan worden toegekend van maximaal € 120,- per
maand.
Eenzelfde mogelijkheid regelt het besluit voor algemeen bestuursleden die lid zijn van
vertrouwenscommissies en rekenkamercommissies. Voor ‘normale’ commissies geldt geen
toeslagmogelijkheid.
Bij Waterschap Drents Overijsselse Delta kan de auditcommissie worden aangemerkt als bijzondere
commissie zoals hierboven omschreven. Overwogen kan worden om aan de algemeen bestuursleden
die lid zijn van deze commissie een toelage toe te kennen. Voor fractievolgers die lid worden van deze
commissie bestaat geen toelagemogelijkheid. Voor hen geldt het in het Rechtspositiebesluit geregelde
presentiegeld van € 115,84 per vergadering.
Belang, belasting en tijdbeslag worden op dit moment niet zodanig geacht dat dit niet tot de reguliere
werkzaamheden gerekend kan worden. Dit wordt geacht inbegrepen te zijn in de maandelijkse
vergoeding voor algemeen bestuursleden.
Voorziening voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden
Op grond van artikel 4.1.9. van het Rechtspositiebesluit kan het algemeen bestuur bij verordening
bepalen dat de leden van het algemeen bestuur een bedrag per jaar ontvangen ter hoogte van één
maandbedrag van de AB-vergoeding, waarmee zij voorzieningen kunnen treffen voor
arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. De achtergrond van dit artikel is dat bestuursleden
vaak een significant deel van de werkweek voor een bestuur bezig zijn en daardoor in hun
hoofdfunctie minder pensioen kunnen opbouwen. Dit is bij gemeenten het geval maar bij algemeen
bestuursleden niet. De tijdsbesteding is beperkt en veel van de tijdsbesteding vindt buiten reguliere
werktijd plaats.
Nadere regels stellen voor niet partijpolitiek georiënteerde scholing
Artikel 4.3.3. van het Rechtspositiebesluit regelt dat kosten voor niet partijpolitieke georiënteerde
scholing in verband met de vervulling van de functie van lid van het algemeen bestuur, lid van het
dagelijks bestuur en de voorzitter ten laste van het waterschap komen. Partijpolitieke scholing komt
niet voor vergoeding in aanmerking. De inhoud van de scholing bepaalt of deze al dan niet politiek
1

Zware commissies zijn: vertrouwenscommissie, rekenkamerfunctie en de onderzoekscommissie
Bijvoorbeeld de auditcommissie
3
Zie artikelen 4.4.1. en 4.4.2. van het Rechtspositiebesluit
2
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georiënteerd is. Scholing is functiegericht als zij beoogt de voor de functie benodigde vakkennis en
vaardigheden te verwerven dan wel actueel te houden.
Op grond van het tweede lid van dit artikel kan het bestuur nadere regels stellen ten aanzien van het
in het eerste lid bepaalde. In het Rechtspositiebesluit zijn nu al voldoende kaders voor een
inhoudelijke beoordeling van een opleidingsverzoek van een bestuurslid. Daarnaast kent Waterschap
Drents Overijsselse Delta ook bepaalde scholingsbudgetten waar momenteel in de praktijk niet
(volledig) aanspraak wordt gemaakt.
Vergoeding externe commissieleden
Artikel 4.4.1. van het Rechtspositiebesluit regelt een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen
van € 112,25 per vergadering. Artikel 4.4.2. biedt het algemeen bestuur de bevoegdheid om wegens
bijzondere vereisten aan beroepsmatige deskundigheid of zwaarte/omvang van de taak een hogere
vergoeding toe te passen.
Voor de bezwarencommissie geldt de Bezwarenverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta
2016. Ten aanzien van de leden van de Bezwarencommissie van het Waterschap Drents Overijsselse
Delta heeft het algemeen bestuur in de vergadering van 4 januari 2016 besloten per bijeenkomst de
volgende vergoedingen toe te kennen: € 290,- voor de voorzitter en € 265,- voor de leden. Deze
vergoeding is conform het Rechtspositiebesluit door het algemeen bestuur vastgesteld.
Voor de nadeelcompensatieadviescommissie geldt de Procedureverordening nadeelcompensatie
Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016. Het dagelijks bestuur heeft op 5 januari 2016 besloten te
leden van de nadeelcompensatiecommissie per bijeenkomst de volgende vergoedingen toe te
kennen: € 225,- voor de voorzitter en € 200,- voor de leden. Op grond van het Rechtspositiebesluit
moet dit besluit door het algemeen bestuur worden genomen. Binnenkort komt een voorstel in het
algemeen bestuur over het afschaffen van de nadeelcompensatiecommissie.
Reiskosten / ter beschikking stellen dienstauto aan dijkgraaf en/of leden dagelijks bestuur
Op grond van artikel 4.2.10 kan het dagelijks bestuur aan de voorzitter of een lid van het dagelijks
bestuur ten laste van het waterschap een auto ter beschikking stellen, daaronder begrepen een auto
voor gemeenschappelijk gebruik of een auto op afroep.
Op grond van de artikelen 4.1.7. en 4.2.9. en de Rechtspositieregeling ontvangen algemeen
bestuursleden, dagelijks bestuursleden en de dijkgraaf een reiskostenvergoeding ter hoogte van:
a. De kosten voor het gebruik van openbaar vervoer
b. Bij gebruik eigen auto:19 cent per kilometer.
Het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta
de secretaris

de waarnemend dijkgraaf
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