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GEMEENTE BOEKEL
BAADSVERGADERING:
d.d. 26 maart 1992
AGENDAPUNT: Aan de raad der gemeente Boekel.
6
ONDERWERP:
Voorstel tot vaststelling van de "Verordening geldelijke voorzieningen raadsen commissieleden" en "Verordening onkostenvergoeding wethouders".
Op basis van het Koninklijk Besiuit vaa 23 november 1976, stb. 62I,
heeft Uw raad in de vergadering van 27 september 1977 de "Verordening geldelijke voorzieningen rasds- ea commissieleden" vastgesteld.
Ter uitvoering van deze verordening ontvangen leden van de raad per
kalenderjaar een vergoeding voor hun werkzeemheden en eea tegemoetkoming in de kosten neerkomende op 100% van de bedragen vermeld in eea
jearlijks bij een A.M.V.B. vastgestelde tabel.
De onkosteavergoeding, die in het verleden onbelast was, diende ia
verband met de belastingher~ening (de Oort-wetgevlag) per 1 jeauari
1990 getoetst te worden ean de nfeuwe fiscale wetgevfng.
Aan de hand van de resultatea vaa een door het Ministerie van Binaenlandae Zakea gehouden enquéte is de staatssecretaris van financien en
de míníster vea binnealandse zskea gekomen tot de navolgeade mogelijke onkostenvergoedingen voor readaleden:
1. Reiskostea niet woon-werkverkeer
2. Verblijfkosten nfet woon-werkverkeer
3. Aadere te vergoedea kosten
In de vaa het Mínisteríe oatvangen drculaire d.d. 18 oktober 1991, nr.
BW91/U1124, wordea de gemeeatebesturen geadviaeerd bedoelde onkostenvergoedingen fn een verordening vast te leggen.
Voor wat betreft de reiskosten niet woon-werkverkeer kan vergueding
plsats vinden op basis van het Reisbesluit 1971. De vergneding is evenwel gedeeltelijk beleat (thans het meerdere dan f 0,49 per ldlometer).
De verblijfkosten niet woon-werkverkeer kunnea na overlegging van de
bewijsstukken individueel worden gedeclareerd.
Voor de andere te vergoeden kosten, welke voortvloeien uit de vervulling van het raadslidmeatechap en in bedoelde circulaire limitatief
zijn opgesomd, ontvangen de ledea van de raad een tegemoetkoming tot
het bedrag vermeld ia een bij algemene meatregel van bestuur behorende tabel. Ingevolge de nieuwe fiseale wetgeving blijft deze algemene
onkostenvergoeding fiseaal volledig onbelast.
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Volgens bedoelde circulaire is het ministerie - mede in verband met de
harmonisatie van regelgeving en vragen die gerezen zijn over de belsstbaarheid van de onkostenvergoedingen in verband met de belsstingherziening -voornemens om op grond van srtikel 100, derde lid, ven de
gemeentewet, bij algemeae meatregel vsn bestuur een regeling te treffen
teneinde te komen tot een algemene onkostenvergneding voor wethouders. Volgens een schrijven van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d. 4 februsri 1992 wordt de beoogde A.M.V.B., waarbij de regeting voor wethouders wordt ingevoerd eerst in het voorjsar verwacht.
Tegelijkertijd deelt de VNG mede, dat nu reeds gehandeld kan worden
alsof de maatregel al besteat.
Om inzicht te krijgen in de kosten die wethouders maken ten behoeve
van hun funetie en in de belastbearheid vsn de vergoeding dsarvoor,
heeft tegelijkertijd met de enquéte oader rsadsleden, een eaqu~te
plaatsgevonden onder een ssntal willekeurig geselecteerde wethouders.
Zulke nasr de elementen en de hoogte van de ten behoeve vsa het wethoudersehap gemeakte kostea. Aan de hand van de resultaten van deze
enquéte heeft het Minfsterie het voornemen onderstsande uitgsagspunten
in een tot staad te brengen A.M.V.B. op te nemen:
1. Reiskosten woon-werkverkeer
2. Reiskosten niet woon-werkverkeer
3. Verblijfkosten niet woon-werkverkeer
4. Andere te vergoeden kosten.
Voor wat betreft de vergoeding van reiskostea wooa-werkverkeer zal
aensluiting plaats vinden bij de rijksnorm neergelegd ia het Verplsatsingskostenbesluit 1989. Op grond vaa artikel 12 van dit besluit kaa
aanspraak worden gemaskt op een tegemoetkoming in de kosten, indien
de te reizen afstand tussen woning ea werk meer dan 10 kilometer bedrasgt. In de gemeente Boekel is deze vergoeding niet relevant.
Voor wat betreft de reiakosten niet wooa-werkverkeer zsl worden bepeald dat deze kosten kunaen worden gedeclareerd op basis van het
Reísbesiuít I971. Deze vergoedíng is gedeeiteHjk belest (thans het
- meerdere dan f 0,49 per kilometer).
De verblijfkosten niet wooa-werkverkeer kunaen ne overlegging vaa de
bewijsstukken individueel worden gedeclareerd.
Het miniaterie geeft voorts aan dst bij A.M.V.B. voor eea aantal te
onderscheidea klessen msxImale vergoedingea voor algemene onkosten
zullen worden opgenomen, welke vergoedingen fis~al volledig onbelast
zullen zijn. Bedoelde algemene onkosten zijn in de onderhavige drculaire limitatief opgesomd.
In bedoelde drcul8ire tekent de minister van binnenlandse zsken voorts
aan, dat uit de invoering van de beoogde algemene maatregel van bestuur als zodan;g voor de gemeenten geen kostea voortvloeien. De algemene mastregel van bestuur legt immers geen verpHchting op om een
onkostenvergoeding in te voeren.
Ons college is echter van oordeel dat een vergoedingsregeliag voor
raadsleden en wethouders in de gemeente Boekel overeenkomstig de
sangegeven beleidslijnen vatt het ministerie gewenst is.
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Wij stellen Uw raad dan ook voor over te gaan tot vaststelling van de
"Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commisieleden" en de
"Verordening onkostenvergoeding wethouders". Een en ander volgens
bijgaand concept en onder intrekking van de huidige regelingen.
gemeenteseeretaris .
Aangezien de gemeentesecretaris als zodanig ook deel uitmeakt van het
college van burgemeester en wethouders en genoemde argumentea voor
het toekennen van een onkostenvergoeding ean wethoudera ook voor
hem gelden, zijn wij van oordeel dat de "Verordening onkostenvergoeding wethouders" ook van toepassing dient te worden verklaard op de
De uit voormelde vernrdeningen voortvloeiende
worden geraamd op f 11.393,00 (zie bijlage).
Wij stellen Uw raad voor dit bedrag ten laste
"Onvoorziene Uitgaven".
Boekel, 11 maart 1992.
financiële consequenties
te brengen van de post
Burgemeester en wetho ers van Boekel,
de secretaris, burgemees er,
.
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~OGO~l~o;0~ :
i
GEMEENTE BOEKEL
De raad der gemeente Boekel;
gezien het voorstel van burgemeester i
gelet op de artikelea 64f, 64g, 64i e
koninklfjk besluft van 23 november 1976,
koninklijk besluit van 27 december 1984,
de Minister van Binnenlandse Zaken d.d.
en het schrijven vaa de Verenigiag
4 februari 1992, nr. 92/29-ARZ/200521;
bes1uit:
m wethouders van 11 maart 1992;
n 168 van de gemeentewet en het
stb. 621, IeatsteHjk gewijzigd bij
stb. 672, en op de dreulsire van
18 oktober 1991, ar. BW91/U1124
~an Nederlandae Gemeenten d.d.
I. in te trekkea de "Verordening geldelijke voorzieningen reads- ea commissieleden", vastgesteld bij raadsbesluit van 27 september 1977;
II. vast te stellea de volgende "Verordening geldeHjke voorzieningvea readsen commissieledea".
Artikel 1.
a. De leden van de rasd: de lerden van de raed die geea Hd zijn van het
college vaa burgemeester en wethouders;
b. commissie: e~ea door de raed, het college van burgemeester en wethouders of de burgemE~ester ingestelde commiseie;
c. Algemene maetregel van bestuur: het Koninklijk Besluit van 23 november
197B, Stb. 621, IaatsteHjk gewljzigd bij konfnklijk be~sluit van 27
deoember 1984, Stb. 872, tot uitvoeriag van de artikelen 64f en 64g vaa
de gemeentewet.
Artikel 2.
1. De leden vea de raad ontvangea per kalenderjear een vergoeding voor
hun werkzesmheden ten bedrage vsa 100% van de bedragen, vermeld in
de bij alge~ne maatregel van bestuur behorende tabel I, zoals die bedrsgen telkea jare door de Minister van Binnenlandse Zaken zijn of wordea
vastgesteid voor een gemeente fn de klasse, waartoe de gemeente Boekel
behoort.
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2. De leden van de read kunnen individueel zakelijke kilometers voor niet
woon-werkverkeer declareren. Vergoeding van deze kosten zal plaats
vinden op basis van het Reisbesluit 1971, vastgesteld bij koninkli~7t
besluit van 15 december 1970, stb. 602.
3. De leden van de raad kunnen individueel de kosten van zakelijk gebruikte maaltijden en de kosten voor overnachting voor niet woon-werkverkeer, welke niet zijn begrepen in de tegemoetkoming in de algemene
onkosten, declareren na overlegging van bewijsstukken. Vergoeding zal
plaats vinden tot 1~$ van het bedrag van de declaratie.
4. De leden van de raad ontvangen per kalenderjsar een tegemoetkoming in
de algemene onkosten ten bedrage van 100% van de bedragen, vermeld in
de bij alge~ne msatregel van bestuur behorende tabel I, zoals die bedragen telken jare door de Minister van Binnenlandse Zaken zijn of wordea
vastgesteld voor een gemeente in de klasse, wasrtoe de gemeente Boekel
behoort.
De kosten die geacht worden te worden bestreden door deze algemene
onkostenvergoeding zija:
. cursussen, seminars, symposia, congressen
. excursies, incl. verblijfkosten
. vakliteratuur
. vereafging van raedsleden
. afschrIjving tekstverwerker met toebehoren faxapparatuur, andere
technische middelen (excl. telefoon)
. zakelijke telefoonkosten (uitsluitend gesprekskostea)
. portokosten en fotocopieën
. bijdrage in de kosten van fractie-assistent/fractie-weekenda/
vergaderkosten fractie/secretariast van de fractie
. representatiekosten (bev. attenties bij receptie)
. verblijfkosten (in verband met reizen binnen de gemeente)
5. Diegene, die gedurende een gedeelte van het kaleaderjear lid vaa de
raed is gewaest, ontveagt de vergoeding en tegemoetkoming ia de kosten, als bedoeld in het eerste en vierde lid, naar evearedigheid van het
aantal dagen dat hij/zij het lidmeatschap vaa de raad heeft bekleed.
Artikel3.
De ledea van eea commissie, die geen raadsHd zijn, ontvaagen voor het
bijwonen vaa de vergaderingen van de commissie een vergoeding ten bedrage
van 100$ vaa het bedrag, vermeld ia de bij de alg~emene meatregel van bestuur behorende tabel II, zoals dat bedrag telkea jare door de Minister van
Binaenlandse Zaken fs of wordt vastgesteld voor eea gemeente in de klasse,
waartoe de gemeente Boekel behoort.
Artikel 4.
De in deze verordening bedoelde vergoedingen ea tegemoetkomiagen ingevolge artikel 2, lid 1 en 4, worden na afloop van elk kalenderkwartaal ean de
rechthebbende uitbetaald. De bedoelde vergoedingen ingevolge artikel 2, lid
2 en 3, worden uitbetaald na indiening van een declaratie.
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Gtrc,~~,tt/v
Artikel 5 .
Deze verordening kan worden asngehaald als "Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden" .
III Dit besluit treedt in werking og 1 januari 1992.
Aldus vastgesteld door de raad der gemeente
Boekel in zijn openbare vergadering van
26 meart 1992.
voorzitter,
secretaris,

