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Tekst van de regeling 
 
Intitulé 
 
Verordening tot wijziging van de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 
van de gemeente Stichtse Vecht 2011 
 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 
 
gelezen het voorstel van de werkgroep digitale raad 1 november 2012;  
 
gehoord de werksessie van 13 november 2012; 
 
gelet op de artikelen 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet; 
 
gelet op het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden;  
 
 
besluit 
 
 
vast te stellen de 
 
Verordening tot wijziging van de verordening rechtspositie wethouders, raads- en 
commissieleden van de gemeente Stichtse Vecht 2011  
 
 
Artikel I Wijziging verordening 
De verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden van de gemeente Stichtse 
Vecht 2011 als volgt aan te vullen: 
 
Artikel 8.5 

Voor de periode januari 2013 t/m april 2014 wordt een vergoeding gegeven aan de raadsleden 
van € 200 (16/12 * € 150) voor het gebruik van een Ipad in het kader van digitale aanbieding 
van raadsstukken. 
Raadsleden kunnen ook kiezen voor het lenen van een bedrag van € 600 voor de aanschaf van 
een iPad, waarbij de raadsleden op het einde van de raadsperiode de iPad bij de gemeente 
Stichtse Vecht inleveren. 
 

Artikel 8.6  
Voor de periode januari 2013 t/m april 2014 wordt aan raadsleden een maandelijkse vergoeding 
gegeven van maximaal € 19,53 voor de kosten van een internetabonnement. 
 

Artikel 30.1 
Voor de periode januari 2013 t/m april 2014 wordt een vergoeding gegeven aan de 
commissieleden van € 200 (16/12 * € 150) voor het gebruik van een Ipad in het kader van 
digitale aanbieding van raadsstukken. 
Commissieleden kunnen ook kiezen voor het lenen van een bedrag van € 600 voor de aanschaf 
van een iPad, waarbij de commissieleden op het einde van de raadsperiode de iPad bij de 
gemeente Stichtse Vecht inleveren. 
 

Artikel 30.2 
Voor de periode januari 2013 t/m april 2014 wordt aan de commissieleden een maandelijkse 
vergoeding gegeven van maximaal € 19,53 voor de kosten van een internetabonnement. 
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Artikel II Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking de dag na die waarop deze is bekendgemaakt. 
 
Artikel III Citeerartikel 
Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel “Verordening tot wijziging van de 
verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden van de gemeente Stichtse Vecht 
2011”. 
 
 
27 november 2012. 
 
Griffier Voorzitter 
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