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Beantwoording vragen uit de raadpleinsessie van 11 mei 2015
over Verordening rechtspositieregeling wethouders, raads-, en
commissieleden

Tijdens de raadpleinsessie van 11 mei jl. is een aantal vragen gesteld over het voorstel Verordening
rechtspositieregeling wethouders, raads-, en commissieleden. Op deze vragen is een schriftelijke
reactie toegezegd.
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen.
Vraag van diverse raadsfracties:
Wat zijn de consequenties (ook voor de griffie) als raadsleden ook de keuze krijgen voor computer in
bruikleen?
Antwoord:
Kiezen voor bruikleen betekent minder vrijblijvendheid in de keuze van een apparaat en
ondersteuning.
Als raadsleden opteren voor een computer in bruikleen betekent dit allereerst dat zij geen keus
hebben in het type apparaat dat zij tot hun beschikking krijgen. In DOWR-verband is gekozen voor de
verstrekking van laptops. Ondersteuning van tablets, waaronder iPads vindt niet plaats.
De van gemeentewege verstrekte laptop is een “beheerde” laptop waar een gebruiker zelf niets op
kan installeren. Er is overwogen onbeheerde laptops te leveren en daarop de virtuele client aan te
bieden als toegang tot de gemeentelijke werkplek, echter juridisch is de gemeente verantwoordelijk
en aansprakelijk als de laptop van gemeentewege wordt verstrekt. De risico’s die daar mee gemoeid
zijn, hebben geleid tot de overweging van de i-werkorganisatie alleen beheerde laptops te leveren.
Ook overwegingen als ‘beheerlast’ voor de i-werkorganisatie en kosten voor licenties leidden tot de
keuze “beheerde” laptops in bruikleen te verstrekken.
Ondersteuning van de laptops gebeurt door de i-werkorganisatie (Deventer). Afhandeling van
incidenten en meldingen vindt plaats na melding in de digitale Servicedesk. In een
dienstverleningsovereenkomst zijn servicetijden (bereikbaarheid), afhandeltermijnen en

kwaliteitsafspraken vastgelegd. Onder andere geldt dat afhandeling plaatsvindt van maandag t/m
vrijdag tussen 07.30 en 17.30 uur (servicewindow). Binnen deze servicewindow vindt, afhankelijk van
de prioriteit, eerste response plaats binnen een half uur tot vier uur. De oplostijd binnen de
servicewindow bedraagt afhankelijk van de prioriteit 1 tot 32 uur.
Vraag van raadslid Den Daas:
Is een te verstrekken of vergoeding voor een iPad belast?
Antwoord:
Sinds de invoering van de Werkkostenregeling per 01-01-2015 zijn (vergoeding voor) desktop
computer, laptop, tablet of dergelijke apparatuur vrijgesteld als voldaan is aan een aantal
voorwaarden. Het eerste vereiste is dat de voorziening noodzakelijk is voor de uitoefening van de
functie. Gelet op de bepalingen uit de rechtspositiebesluiten voor raadsleden en het gegeven van
papierloos vergaderen is aan dit vereiste voldaan. Het tweede vereist is dat de verstrekker de
voorziening betaalt en de kosten niet doorberekent aan de werknemer, in dit geval een raadslid. In
plaats van het betalen van de voorziening mag ook een vaste kostenvergoeding plaatsvinden.
Een derde vereiste is dat de vergoeding of verstrekking moet zijn aangewezen als
eindheffingsbestanddeel. Deze aanwijzing vindt plaats in respectievelijk de artikelen 8 en 15 van de
voorgestelde regeling.
Het vierde criterium is dat bij beëindiging van de functie of bij einde van de noodzakelijkheid de
verstrekte voorziening wordt teruggegeven of dat de betrokkene de restwaarde van de voorziening
betaalt. Vindt geen inlevering van de voorziening of betaling van de restwaarde plaats, dan is de
restwaarde alsnog belast.
Vraag van raadslid Van Kampen:
Waar is het bedrag van € 25 voor afgeschreven iPad op gebaseerd?
Antwoord:
Het antwoord op deze vraag ligt deels in het verlengde van de beantwoording van de vorige vraag
van de heer Den Daas.
Allereerst is sprake van een overgang van een apparaat in bruikleen (eigendom van de gemeente)
naar het verkrijgen van een apparaat in eigendom. Tegenover het verkrijgen van eigendom staat een
tegenprestatie door de verkrijger, in dit geval in de vorm van betaling van € 25.
Daarnaast is sprake van een apparaat dat na de gebruiksperiode van 4 jaar is afgeschreven. Het
apparaat is weliswaar afgeschreven, maar daarmee niet zonder waarde. Een restwaarde van € 25
voor (in de meeste gevallen een Apple iPad 2, 32GB) is niet onrealistisch. Om de overgang in
eigendom onbelast te kunnen laten plaatsvinden is betaling van de (reële) restwaarde vereist.

