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ONDERWERP EN BESTUURSSAMENVATTING
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
Wijzigingen in de rechtspositiebesluiten voor wethouders en raads- en commissieleden en de
Werkkostenregeling brengen met zich mee dat de Verordening rechtspositie wethouders raads- en
commissieleden niet langer actueel is. Wij adviseren u de raad voor te stellen een nieuwe
verordening vast te stellen.
BESLISPUNTEN
1. De raad voor te stellen te besluiten de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en
commissieleden vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd raadsvoorstel en concept
raadsbesluit.
BESLUIT

CONFORM

28-04-2015

INLEIDING
Als gevolg van het Besluit Harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke
ambtsdragers (inwerking getreden op 1 juli 2014) is de huidige Verordening rechtspositie raads- en
commissieleden en wethouders niet langer actueel. De invoering van de Werkkostenregeling op 1
januari 2015 leidt eveneens tot een aanpassing van de verordening.
Voor het opstellen van de verordening is gebruik gemaakt van het model van de VNG.
Onderwerpen die in de voorgestelde verordening niet meer voorkomen zijn:
- raadsvergoeding (vergoeding voor werkzaamheden);
- onkostenvergoeding;
- verlaging van de raadsvergoeding bij arbeidsongeschiktheid;
- compensatie van korting werkloosheidsuitkering;
- ziektekostenvoorziening.
De reden dat deze onderwerpen niet meer opgenomen zijn, is dat deze inmiddels geregeld zijn in het
Rechtspositiebesluit. Deze hogere regeling gaat voor een plaatselijke verordening. Het
gemeentebestuur kan niet afwijken van deze regeling. Het opnemen van deze onderwerpen in een
verordening is dan ook van geen enkele betekenis.
Nieuw in de voorgestelde verordening is een bepaling over buitenlandse excursies en een verwijzing
naar de werkkostenregeling.
In de voorgestelde verordening is opnieuw het onderwerp ‘computer en internetverbinding’
opgenomen. Deze stond in de oude verordening en is door de raad geschrapt bij besluit van 27 mei
2010. Het Rechtspositiebesluit maakt het echter niet meer mogelijk voorbij te gaan aan een regeling
voor computerapparatuur. Zie voor verdere toelichting ook kanttekening 1.2.

BEOOGD EFFECT
Voldoen aan de wettelijke verplichting de rechtspositie van wethouders, raads- en commissieleden te
regelen bij verordening.
ARGUMENTEN
1.1 Het vaststellen van de verordening is een bevoegdheid van de raad.
De Gemeentewet schrijft dwingend voor dat de gemeenteraad een verordening vaststelt over de
rechtspositie van wethouders, raads- en commissieleden. Voor inhoudelijke argumenten en
kanttekeningen verwijzen wij u naar het raadsvoorstel.
KANTTEKENINGEN
1.1 Binnen de begrotingspost voor de raad (6006101) is in 2015 geen ruimte voor een regeling voor
computers.
Bij besluit van de raad van 27 mei 2010 is artikel 8 van de Verordening rechtspositie wethouders,
raads- en commissieleden 2007 geschrapt. Dit artikel ging over computer en internetverbinding. De
agendacommissie heeft aangegeven vanwege het papierloos vergaderen weer een regeling voor
computers te willen.
De wijziging in het Rechtspositiebesluit maakt dat het niet meer mogelijk is voorbij te gaan aan een
regeling voor computerapparatuur. Gemeenten zijn nog wel vrij in de praktische invulling van een
dergelijke regeling, namelijk door te kiezen voor het verstrekken van apparatuur in bruikleen of een
tegemoetkoming voor de aanschaf of voor het gebruik van eigen apparatuur. De agendacommissie
heeft aangegeven te opteren voor een vergoeding voor het gebruik van de eigen computer. Dit sluit
ook aan bij de in DOWR-verband afgesproken regeling voor bring your own device (BYOD). Deze
BYOD regeling is dan ook vertaald in de verordening.
Vanwege het besluit van de raad in 2010 om de vergoeding voor computerapparatuur te schrappen is
in de huidige begroting in de begrotingspost voor de raad geen rekening gehouden met en dus geen
ruimte voor vergoeding voor computerapparatuur voor raadsleden. Computerapparatuur voor
wethouders is meegenomen in het ICT-budget. Ook in dit budget is echter geen rekening gehouden
met en dus geen ruimte voor aanschaf van of vergoeding van kosten van computerapparatuur voor
raadsleden. Voor verdere toelichting zie ook hierna onder ‘Financiën’.
FINANCIËN
Voor 2015 is noch in de begrotingspost voor de raad (606101), noch in het ICT-budget rekening
gehouden met aanschaf of vergoeding van computerapparatuur. Het vaststellen van de verordening
door de raad inclusief die bepaling kan dan ook voor 2015 een overschrijding van het budget tot
gevolg hebben. De hoogte van de overschrijding is afhankelijk van het aantal raadsleden dat
daadwerkelijk een beroep doet op de regeling. Uitgaande van de nu voorgestelde regeling kan de
overschrijding in 2015 maximaal € 14.000 bedragen1.
Op dit moment beschikken raadsleden allen nog over een (werkende) iPad. In DOWR-verband is
afgesproken dat de pilot iPads wordt beëindigd. Degenen aan wie van gemeentewege een iPad is
verstrekt die per 1 juli 2015 minimaal 3 jaar oud is, mogen deze overnemen tegen betaling van € 25
onder gelijktijdige beëindiging van het 3G-abonnement. Voor 1 juli 2015 kunnen raadsleden dus in
ieder geval geen aanspraak maken op de vergoeding voor computer of internetabonnement.
Voor de jaren 2016 en volgende zal er in de begroting bij het budget van de raad rekening mee
moeten worden gehouden dat raadsleden eens per 3 jaar aanspraak kunnen maken op de
vergoeding voor aanschaf en gebruik van eigen computerapparatuur en een maandelijkse
tegemoetkoming in de abonnementskosten voor een internetverbinding. In de verordening is voor die
tegemoetkoming in de abonnementskosten uitgegaan van het model van de VNG, namelijk van het
bedrag van ten hoogste € 10,-- per maand.

1

Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 25 raadsleden * vergoeding aanschaf en gebruik eigen apparatuur € 500 = € 12.500
25 raadsleden * (tegemoetkoming abonnementskosten internet maximaal € 10,-- * maanden juli t/m december) = € 1.500

VERVOLG
Na het vaststellen van de verordening door de raad, sturen we de verordening aan gedeputeerde
staten van de provincie Overijssel. Dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 98 van de
Gemeentewet.
COMMUNICATIE
Na vaststelling van de verordening door de raad, vindt op gebruikelijke wijze bekendmaking van de
verordening plaats. De bekendmaking is een voorwaarde voor inwerkingtreding van de regeling.
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