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24729

NV Industriebank LIOF, inkoop eigen
aandelen

In het kader van de nieuwe structuur van NV Industriebank LIOF (hierna LIOF)
zoals is afgesproken tussen de grootaandeelhouders, het Ministerie van
Economische Zaken (de Staat der Nederlanden) en de Provincie Limburg, wenst
het LIOF over te gaan tot de inkoop van de door de diverse Limburgse
gemeenten en de Kamer van Koophandel gehouden aandelen in haar kapitaal.
De gemeente Voerendaal wil ingaan op deze wens van het LIOF.

akkoord
- het aanbod van NV Industriebank LIOF inzake inkoop eigen aandelen
accepteren;

akkoord
In te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Parkstad Limburg

- de verkoopwinst van 18 aandelen LIOF (€ 3.063) via de jaarrekening 2015 te
verantwoorden.

24649

Wijziging gemeenschappelijke regeling
Parkstad-Limburg

Op 5 november 2015 heeft de raad toestemming gegeven aan het college om de
gewijzigde gemeenschappelijke regeling Parkstad Limburg aan te gaan. Met
deze toestemming besluit het college om in te stemmen met deze gewijzigde
gemeenschappelijke regeling.

24646

Wijziging gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL)

Op 5 november 2015 heeft de raad toestemming gegeven aan het college om de akkoord
gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan te
In te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
gaan. Met deze toestemming besluit het college om in te stemmen met deze
Zuid-Limburg
gewijzigde gemeenschappelijke regeling.

24689

Verordening rechtspositie wethouders,
raads- en commissieleden

Met ingang van 1 juli 2014 is de wet- en regelgeving inzake de rechtspositie van
de decentrale politieke ambtsdragers gewijzigd. De reden voor deze wijziging is
het streven van de rijksoverheid in samenwerking met de VNG, IPO en Unie van
Waterschappen om de rechtspositie van de decentrale politieke ambtsdragers te
harmoniseren en te moderniseren. De wijziging in de rechtspositie heeft onder
andere tot gevolg dat de gemeentelijke verordening moet worden aangepast. De
VNG heeft in juli 2014 een nieuwe voorbeeldverordening ‘Rechtspositie
wethouders, raads- en commissieleden’ opgesteld en aan de gemeenten bekend
gemaakt.

akkoord
In te stemmen met bijgevoegde verordening rechtspositie wethouders, raadsencommissieleden.
In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel.

Op de eerste plaats moet de gemeentelijke verordening aangepast worden
omdat een aantal optionele rechtspositionele aanspraken en voorzieningen
dwingend zijn voorgeschreven en het dus niet meer aan de keuze van de
gemeenteraad wordt overgelaten om deze aanspraken en voorzieningen bij
verordening te regelen. De meest in het oog springende voorziening die nu
dwingend is voorgeschreven is de computerfaciliteit voor commissieleden. In de
huidige verordening is deze faciliteit geregeld voor raadsleden en wethouders.
Op de tweede plaats wordt de verordening aangepast vanwege het feit dat de
gemeente met ingang van 1 januari 2015 over moet gaan op de zogenaamde
werkkostenregeling. De werkkostenregeling is een nieuwe fiscale behandeling
van vergoedingen en verstrekkingen. De tekst van de verordening is daarop
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aangepast.
Ten slotte is de verordening en de toelichting daarop dusdanig geformuleerd dat
deze het kader vormen voor een transparante en eenduidige wijze van
declareren door de politieke ambtsdragers.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 24-11-2015.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
De secretaris
De burgemeester

H.H.M. Timmermans
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