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Samenvatting
Vanaf 1 januari 2019 zijn er nieuwe landelijke regelingen rondom de rechtspositie van 
politieke ambtsdragers van kracht, te weten:

 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (Rechtspositiebesluit DPA);
 Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers (Rechtspositieregeling 

DPA).
In deze regelgeving zijn de rechtspositieregels van alle decentrale politieke ambtsdragers 
in één besluit en één regeling samengevoegd. Slechts een beperkt aantal zaken kan nog 
lokaal geregeld worden. Het college heeft ‘Regeling rechtspositie burgemeester en 
wethouders gemeente Ouder-Amstel, 2020’ vastgesteld.  Dit heeft tot gevolg dat de oude 
‘Verordening rechtspositie wethouders 2006’ ingetrokken dient te worden ingetrokken door 
de raad. 

Wat is de juridische grondslag?
Vanaf 1 januari 2019 zijn er nieuwe landelijke regelingen rondom de rechtspositie van 
politieke ambtsdragers van kracht, te weten:

 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (Rechtspositiebesluit DPA);
 Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers (Rechtspositieregeling 

DPA).

Slechts een beperkt aantal zaken kan nog lokaal geregeld worden. Dit heeft tot gevolg 
dat de oude ‘Verordening rechtspositie wethouders 2006’ ingetrokken dient te worden 
ingetrokken door de raad en vervangen dient te worden door de nieuwe ‘Regeling 
rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Ouder-Amstel, 2020’. Tot 1 januari 
2019 was het vaststellen van de lokale rechtspositieregeling voor wethouders een 
bevoegdheid van de raad. In het nieuwe Rechtspositiebesluit is echter bepaald dat het 
college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid heeft om, ter uitwerking van 
dat besluit, nadere regels te stellen. Omdat de raad de Verordening rechtspositie 
wethouders  heeft vastgesteld dient de raad te worden gevraagd deze met 
terugwerkende kracht in te trekken.

Wat is de voorgeschiedenis?
De regeling treedt met terugwerkende kracht in tot 1 januari 2019, omdat toen de 
landelijke rechtspositiebesluiten in werking traden. Het college heeft ‘Regeling 
rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Ouder-Amstel, 2020’ inmiddels 
vastgesteld. Deze is ter informatie bijgevoegd. 

Waarom dit raadsvoorstel?
Het is de bevoegdheid van de raad om de Verordening rechtspositie wethouders 2006 in 
te trekken. 

Wat gaan we doen?
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De Verordening rechtspositie wethouders 2006 in trekken met terugwerkende kracht op 
1 januari 2019. 

Wat is het maatschappelijke effect?
nvt

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
nvt

Wat hebben we hiervoor nodig?
De voorgestelde wijzigingen, tezamen met de dwingend geregelde wijzigingen op grond 
van het Rechtpositiebesluit DPA hebben geen financiële gevolgen. Het gaat voornamelijk 
om mogelijk verschuiven van budget/realisatie.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Om formele rechtskracht te verkrijgen dient zowel de intrekking van de oude verordening 
als de vaststelling van de nieuwe regeling in overleg met JZ en communicatie bekend te 
worden gemaakt. 

Wat is het vervolg?
Publicatie op overheid.nl

Hoe monitoren en evalueren we?
De kosten voor de rechtspositieregeling komen zoals gebruikelijk terug in de begroting 
en jaarrekening. 
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