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Agendapunt: 4a. 

Onderwerp: Aanpass ing Reglement van Orde van de raad en Verordening 
rechtsposit ie wethouders, raads- en commissie leden 

De raad van de gemeente Woerden; 

gelezen het voorstel d.d. 26 maart 2014 van: 
- presidium; 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

I - Artikel 8, lid 5 van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden in de 
gemeente Woerden 2006 te wijzigen zodat deze komt te luiden: 
5. De tegemoetkoming als bedoeld in lid 2 is maximaal € 1.200,- (inclusief BTW) per 
raadsperiode van 4 jaar. 

II - Het bedrag van € 300 per raadslid dat wordt bespaard door de wijziging van artikel 8, lid 5 van de 
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden in de gemeente Woerden 2006 toe 
te wijzen aan de post vergoeding fractieassistenten (ECL 34.406), wat neerkomt op € 2.325 per 
begrotingsjaar. 

Ill - Artikel 4, lid 4 van het Reglement van Orde van de Raad gemeente Woerden 2012 te wijzigen 
zodat deze komt te luiden: 
4. De raad benoemt uit zijn midden de voorzitter van het presidium. 

IV - Artikel 6 van het Reglement van Orde van de Raad gemeente Woerden 2012 te wijzigen zodat 
deze komt te luiden: 
Bij de benoeming van een wethouder wordt overeenkomstig artikel 5, eerste lid, een commissie 
ingesteld welke onderzoekt of de kandidaat voldoet aan de eisen van de Gemeentewet. De werkwijze 
van deze commissie is overeenkomstig artikel 5, tweede lid. Tevens maakt een 
antecedentenonderzoek deel uit van de benoemingsprocedure. 

b e s l u i t : 
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V - Een toelichting op artikel 6 toe te voegen aan het Reglement van Orde van de Raad gemeente 
Woerden 2012 dat luidt: 

Toelichting artikel 6 
Voor het overgrote deel volgt de benoeming en toelating van een wethouder de stappen die gevolgd 
worden bij de benoeming en toelating van een raadslid. Een extra ingebouwde stap bij het benoemen 
van een wethouder is een antecedentenonderzoek. Dit onderzoek kan bestaan uit het aanvragen van 
een VOG en een integriteitsscan en bestaat in ieder geval uit het aangaan van een vertrouwelijk 
gesprek tussen burgemeester en kandidaat-wethouders in aanwezigheid van de griffier op basis van 
in ieder geval de geloofsbrieven en de gedragscode politiek ambtsdragers. Vervolgens vindt er een 
terugkoppeling plaats naar de betreffende fracties over de bevindingen. Indien dit nodig wordt geacht 
vindt er een vervolggesprek plaats dat ook wordt teruggekoppeld aajröe betreffende fracties. 

Aldus besloten door de raaa van de gemeente WoerdepKlh zijn 
openbare vergadering/gehouden op 27 maart 2 0 1 4 / / 

D&-gfffiier / De voorzitte/^/ 


