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Voorgesteld besluit
 De bijgevoegde Rechtspositieverordening raads- en commissieleden Gemeente Dordrecht, eerste 
wijziging vast te stellen.

Raadsvoorstel
Wat is het doel?
De rechtspositieverordening voor raads- en commissieleden wijzigen, zodat deze weer actueel is en 
aansluit bij de huidige praktijk.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
Op 29 oktober 2019 heeft uw raad de Rechtspositieverordening raads- en commissieleden 
Gemeente Dordrecht vastgesteld. Het presidium heeft besloten om de huidige 
commissieledenvergoeding per 1 januari 2023 jaarlijks te gaan indexeren met de procentuele 
wijziging vastgesteld bij ministeriële regeling en circulaire voor de indexatie van de vergoedingen 
en toelagen voor politieke ambtsdragers en bestuurders (voor 2023 1,4 %).  De gemeenteraad is 
bevoegd om dit bij verordening te bepalen. 

De huidige verordening dient hierdoor gewijzigd te worden. In de eerste wijziging die u ter 
vaststelling voorgelegd wordt, zijn ook artikel 5 en artikel 7 aangepast. Dit door respectievelijk de 
komst van de Dordtse Dinsdag en door de inmiddels verstreken tijdsperiode. In artikel 5 van de 
huidige verordening wordt immers nog gesproken over een vergoeding van € 200,-- voor het 
bijwonen van de vergaderingen van de commissies Bestuur en Middelen, Sociale leefomgeving, 
Fysieke leefomgeving of Grote Projecten. Artikel 7 lid 1 en 2 van de huidige verordening gaat nog 
uit van het ontvangen van een ICT vergoeding van netto  € 50,-- per maand tot de nieuwe 
bestuursperiode in 2022. 

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Geen

Hoe wordt dit betaald?
Dit wordt betaald uit de griffiebegroting.
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Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Het besluit wordt kenbaar gemaakt via het elektronisch gemeenteblad, de gemeentelijke website 
en de digitale raadsnieuwsbrief. Bovendien wordt de verordening op grond van artikel 98 
Gemeentewet aan GS van Zuid-Holland gezonden.
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gelet op het raadsvoorstel GRIFFIE/2023 van 7 maart 2023; 

b e s l u i t :

 De bijgevoegde Rechtspositieverordening raads- en commissieleden Gemeente Dordrecht, eerste 
wijziging vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van


