Beantwoording technische vragen GroenLinks bij de Verordening rechtspositie raads- en
commissieleden
Informatie- en communicatievoorzieningen
 indien wij het goed begrepen hebben, zullen alle raadsleden in de toekomst een
informatievoorziening van de gemeente in bruikleen ontvangen en is het niet meer mogelijk om
een eigen device te gebruiken om zo de mogelijkheid van het lekken van informatie te
verkleinen. Hebben wij dat goed begrepen?
Het is correct dat aan raadsleden ICT middelen in bruikleen zullen worden verstrekt. De reden
van het vervallen van de oude “bring your own device” regeling is dat deze niet meer in
overeenstemming is met de fiscale regelgeving. Belangrijke andere reden voor het niet meer
verstrekken van een vergoeding voor eigen apparatuur, is de samen met gemeenten opgestelde
Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Daarin wordt bepaald dat het “bring your own
device” concept niet mogelijk is voor vertrouwelijke zones. Deze BIO geldt vanaf 1 januari 2019
en is gepubliceerd in de Staatscourant van 23 mei 2019, Stcrt. 26526.
Eventuele overname van ICT-middelen aan het einde van de bestuursperiode, al dan niet tegen
restwaarde, is niet toegestaan. De overweging hierbij is, dat het risico van datalekken zo veel
mogelijk moet worden voorkomen. Politieke ambtsdragers hebben veel informatie op hun
telefoons en andere apparatuur. Bij overname zou de gemeente hierover de regie kwijt zijn, ook
als de apparaten geschoond zijn.


Wat voor gevolgen heeft dit voor deze periode?
Aan bestuurders en raadsleden die reeds op of uiterlijk op 31 december 2018 een vergoeding of
tegemoetkoming is toegekend voor (eigen) ICT-middelen geldt overgangsrecht. Voor hen geldt
gedeeltelijk de oude ICT-regeling op basis van de vervallen Rechtspositiebesluiten zoals die
golden op 31 december 2018. Totdat de betreffende bestuurder of raadslid aftreedt of wordt
herbenoemd kan er een tegemoetkoming of vergoeding worden verstrekt op basis van de oude
regeling voor ICT-voorzieningen.



In Artikel 10 staat benoemd dat fractieopvolgers moeten vragen om een dergelijke voorziening.
Waarom is dit niet gelijk getrokken aan de regeling voor raadsleden?
Artikel 3.3.2 (Informatie- en communicatievoorzieningen) van het Rechtspositiebesluit
decentrale politieke ambtsdragers luidt: Het college van burgemeester en wethouders stelt ten
laste van de gemeente aan een raadslid, een wethouder of de burgemeester voor de duur van de
uitoefening van zijn functie informatie- en communicatievoorzieningen ter beschikking. (…).
Verstrekking in bruikleen voor raadsleden is hiermee dwingend vastgelegd. Jegens
fractieopvolgers is die verplichting er niet. Daarom is er voor gekozen om de ICT-middelen aan
hen alleen op aanvraag in bruikleen te geven.

In de toelichting bij Artikel 10 staat voorts benoemd dat alleen raadsleden en commissieleden
gebruik kunnen maken van de voorzieningen zoals benoemd in het Rechtspositiebesluit en zodoende
geen reis- of verblijfskosten kunnen declareren. In het verleden kon dit wel voor reis- en
verblijfskosten buiten de gemeente. Begrijpen wij het goed dat de regeling voor fractieopvolgers
hiermee verslechterd is?
Met de nieuwe verordening worden de regels zoals die voor fractieopvolgers gelden in
overeenstemming gebracht met het fiscaal regime van de Vrijwilligersregeling van de
Belastingdienst. Omdat reeds de maximale vergoeding van 1.700 euro op jaarbasis wordt uitbetaald,
zijn daarnaast geen andere vergoedingen mogelijk. Overigens is er (in ieder geval de laatste jaren)
door fractieopvolgers geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om reiskosten buiten de gemeente

te declareren. Aan de (forfaitaire) regeling voor reiskosten binnen de gemeente is geen uitvoering
gegeven voor fractieopvolgers, zodat (ook) hier geen strijdigheid is met de Vrijwilligersregeling.

