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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
1. De Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden vaststellen. 
2. De Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning vaststellen. 
 
 
Samenvatting 
 
 
De aanleiding om de Verordening Rechtspositie aan te passen is tweeledig. Er zijn enkele regelingen 
vervallen (voor spaarloon en levensloop) en de invoering van het gebruik van de iPads is nu geregeld. 
De vergoeding voor computers en internetabonnement is vervallen. 
Met de aanpassing van de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning is een 
gebruikersvriendelijke regeling voor vergoeding van iPad voor burgerleden gerealiseerd. 
 
 
 
 
Bijlagen 
Geen. 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 
Verordening  ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
22 april 2014 
 
Werksessie 
n.v.t. 

 

Portefeuillehouder 
Mw. drs. M.M. van ’t Veld 
 
Afdeling 
Griffie 
Opsteller 
jelle.hekman@stichtsevecht.nl 
 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/14/31925-VB/14/03879 
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Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 
De voorliggende Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden vervangt de 
verordening die op 26 april 2011 door de gemeenteraad is vastgesteld. De huidige verordening blijft 
grotendeels gehandhaafd. De artikelen over de spaarloonregeling/levensloopregeling (10 en 23 zijn 
wettelijk vervallen en de artikelen over de computer en internetverbinding (8 en 21) zijn in verband met de 
digitalisering en het gebruik van de iPad gewijzigd. Oud artikel 30 (computer en internetverbinding voor 
commissieleden) wordt geregeld via een aanvulling op de Verordening  ambtelijke ondersteuning (zie de 
verwijzing in het nieuwe artikel 28). 
Voor raadsleden die in de raadsperiode 2011-2014 een “vergoeding ineens” (eerder als “leenbedrag” 
aangeduid) hebben ontvangen, gaat de vergoeding pas in per 1 januari 2017. 
De abonnementskosten van de internetvoorziening komen ten laste van de gebruiker zelf. Hierbij is er 
vanuit gegaan dat bij gebruik thuis en in gemeentegebouwen gebruik wordt gemaakt van WiFi. 
Dit heeft ook een budgettaire achtergrond. De totale kosten voor de digitalisering van de raadsstukken zijn 
met name hoger uitgevallen door de fiscale aspecten van het verstrekken van de iPad. Voortzetting van 
de vergoeding voor abonnementskosten bedraagt jaarlijks € 17.800,--. Daar is in het bestaande budget 
geen dekking voor. 
 
De Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning  
De modelverordening ambtelijke ondersteuning van de VNG is in 2011 vertaald in een verordening voor 
de gemeente Stichtse Vecht.  
Daarbij zijn geen artikelen opgenomen voor de vergoeding van kosten fractieondersteuning. In overleg 
met de werkgeverscommissie en het team P&O van de gemeente, wordt nu voorgesteld om deze 
verordening aan te vullen met enkele artikelen (artikel 6 en 7) om de vergoeding van aanschaf van iPads 
mogelijk te maken. Op deze wijze wordt tegemoet gekomen aan de wens van de werkgeverscommissie 
om de regeling voor burgerleden zo eenvoudig mogelijk te houden. 
Kern van de zaak is dat de fracties per burgerlid een vergoeding krijgen van € 600,-- of de beschikking 
over een iPad die in de vorige periode al is aangeschaft. 
 
Aanpassing afschrijvingstermijn 
Bij de toetsing van de conceptverordeningen is vanuit de fractievoorzitters aangegeven dat er aanleiding 
is om de afschrijvingstermijn voor de iPad te wijzigen van 4 naar 3 jaar in verband met de snelheid van de 
technische ontwikkelingen. Informatie van de leverancier van het raadsinformatiesysteem bevestigt dit 
beeld. 
Er is echter meer onderzoek nodig, vooral naar de financiële consequenties. Daarbij gaat het ook om de 
systematiek van aanpassing van de afschrijvingstermijn, dan wel een extra afschrijving ineens als de 
ontwikkelingen daar aanleiding voor geven. Daarom zal in het kader van de begroting voor 2015 een 
voorstel worden gedaan. Voorgesteld wordt om thans de bestaande termijn van 4 jaar te handhaven. 
 
Bij de toetsing door de fractievoorzitters is ook gevraagd naar de mogelijk fiscale aspecten van de 
vergoeding aan de fracties. Dit wordt nog gechecked. Mogelijke fiscale effecten komen voor rekening van 
de gemeente. 
 
 
10 april 2014 
 
De griffier De voorzitter 
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