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 Ondersteuning Mieke Sarneel Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4668  

B&W-besluit   18-02-2014 

Uitwisseling    

Raad    26-03-2014 

Agendanummer   13b 

 

Onderwerp:  

Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 

 

 

Wij stellen voor:  

- De Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 

vast te stellen. 

 

 

Bestaand kader:  

Gemeentewet: artikelen 44. tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 

Rechtspositiebesluit wethouders en het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden 

 

Doelstelling:  

Actualisatie van regelgeving en aansluiting bij de ontwikkelingen in het kader van 

papierloos werken. 

Dit betreft Programma 5, prestatieveld Bestuur.  

 

 

In 2011 is door de raad de Verordening Voorzieningen wethouders, raadsleden en 

commissieleden 2011 vastgesteld. Deze Verordening was opgesteld aan de hand van 

de Voorbeeldverordening die door de VNG is ontwikkeld.  

Sinds die tijd is een aantal bepalingen in de rechtspositiebesluiten aangepast aan 

gewijzigde wet- en regelgeving. Ook zijn er ontwikkelingen in het kader van papierloos 

werken. Daarnaast is besloten om per 1 januari 2014 de werkkostenregeling in te voeren 

voor de gemeente Hillegom. 

Al deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk om de bestaande verordening aan te 

passen. 

 

Een overzicht van de (belangrijkste) wijzigingen is bij dit voorstel gevoegd.  

 

Argumenten 

1.1 De huidige verordening dient geactualiseerd te worden 

De nieuwe verordening voldoet aan de actuele voorschriften en de laatste 

ontwikkelingen zijn er in verwerkt. 
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1.2 De modelverordening van de VNG is als uitgangspunt genomen 

De VNG heeft een modelverordening uitgebracht. De artikelen uit deze verordening 

zijn getoetst aan de Hillegomse situatie. Mede op basis hiervan zijn wij tot de 

voorgestelde wijzigingen gekomen. 

 

1.3 Aanpassing van de vergoeding voor computerapparatuur en internetverbinding 

De vergoeding voor computerapparatuur bedraagt nu € 125,- per jaar (belast) en 

voor een internetabonnement € 30,- per maand. In totaal is dat –voor raadsleden-  

€ 1.940,- per vier jaar, waarvan € 500,- belast. 

De nieuw voorgestelde vergoeding gaat uit van een verhoging van de vergoeding voor 

apparatuur (€ 1.000,- per vier jaar, belast) en een verlaging van de vergoeding voor 

een internetabonnement (€ 15,- per maand). In totaal is dat –voor raadsleden-  

€ 1.720,- per vier jaar, waarvan € 1.000,- belast.  

Ook voor de wethouders en commissieleden wordt de vergoeding voor het 

internetabonnement € 15,- per maand. 

Er is een aantal argumenten voor deze aanpassing. De kosten voor computerapparatuur 

en internetabonnementen zijn de laatste jaren gedaald. De modelverordening van de VNG 

gaat uit van aansluiting bij de werkelijke kosten. De uitgaven voor voorzieningen van 

bestuurders dienen in directe relatie te staan tot de kosten die nodig zijn om het ambt te 

vervullen. Er zijn overigens gemeenten (bijvoorbeeld De Bilt en Leiderdorp) die de 

vergoedingen voor computer en internet hebben afgeschaft en ook geen apparatuur in 

bruikleen verstrekken. 

In die zin achten wij de hier voorgestelde vergoeding zeker toereikend. Met de 

voorgestelde vergoeding zijn de raadsleden in staat naar eigen keuze apparatuur aan 

te schaffen (tablet of laptop of desktop, software en zo nodig aanvullende hardware) 

waarmee zij invulling kunnen geven aan de uitgangspunten van papierloos werken. 

Eventueel benodigde apparatuur voor commissieleden kunnen de fracties zelf regelen 

en bekostigen uit het budget voor fractieondersteuning. Gelet op de wisselingen in de 

bezetting is dit het meest praktisch. 

 

Financiële dekking: 

De wijziging van de vergoeding voor computerapparatuur en internetabonnement 

geeft een piek van uitgaven 1x in de 4 jaar. In de begroting is hierin niet voorzien. De 

lasten in de meerjarenbegroting worden aan het nieuwe uitgaven patroon aangepast.  

 

De lasten bedragen in april 2014 € 19.000,- (19 x € 1.000,-). De vergoeding voor 

computerapparatuur en de aanpassing van het internetabonnement is zo’n € 6.000,- 

lager, zodat er een bedrag van € 13.000,- bij geraamd zal worden in de 

bestuursrapportage ten laste van het begrotingsresultaat.  

 

Urgentie: 

We willen de besluitvorming voor het aantreden van de nieuwe raad afronden. 
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Kanttekeningen: 

Geen. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014  

- Overzicht wijzigingen Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 t.o.v. 

verordening van 17 november 2011 

Informatie bij: mw. M. Sarneel, m.sarneel@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 276 
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Nr.     3. Bestuur\4668 

B&W-besluit   18-02-2014 

Uitwisseling    

Raad    26-03-2014 

Agendanummer   13b 

 

 

Onderwerp: 

Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in de artikelen 44. tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 

147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders en het 

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, 

 

besluit:  

-  de Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 

vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 26 maart 2014. 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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