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Voorstel:
- De concept-“Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009” vaststellen. 
- Voor het onderdeel  «computer en internetverbinding » wordt voorgesteld dat met ingang van de nieuwe   
  raadsperiode 2010-2014, betrokkenen zelf een computer met toebehoren kunnen kopen voor het   
  raadswerk. Op aanvraag wordt dan gedurende 3 jaar elk jaar 30% van de aanschafprijs tot maximaal         
  € 1.500,-- (bruto) door de gemeente vergoed  
- Voor de huidige raadsperiode, als bijdrage in de kosten van een computer voor het raadswerk, éénmalig    
  €  870,-- (netto) uit te betalen. Als men niet de gehele periode raadslid is geweest is de uitbetaling naar   
  rato. 
- In de begroting 2009 de benodigde gelden bijramen. 
 
 
 
Inleiding:
In 2006 is door de VNG de voorbeeldverordening rechtspositie  wethouders, raads- en commissieleden 
aan de gemeente aangeboden. In 2007 is er nog een wijziging van de voorbeeldverordening geweest. Uw 
raad heeft destijds besloten de brief van de VNG met de voorbeeldverordening voor advies aan het college  
voor te leggen.  
 
Beleidskader en rol gemeente:
In het Rechtspositiebesluit Wethouders en het Rechtspositiebesluit raads en commissieleden is bepaald 
dat een rechtspositioneel recht lokaal in een verordening moet worden geregeld.  
 

1. de huidige verordening is niet meer actueel. 
Sinds 2003 is een aantal bepalingen in de rechtspositiebesluiten aangepast aan gewijzigde wet en 
regelgeving op zowel het rechtspositionele terrein als ook op het vlak van voorzieningen. Het meest 
bekend zijn het vervallen van de pc privéregeling, de bepalingen over de belastbaarheid van een in 
bruikleen gestelde computer en mobiele telefoon. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft 
hiervoor een nieuwe voorbeeldverordening aangereikt waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. 
 
2. De nieuwe verordening voorziet in een compensatie van de gevolgen van de invoering van het nieuwe 
zorgverzekeringsstelsel op de raadsvergoeding. 



 
 
 

  

 
   

 

Als gevolg van de invoering van het nieuwe zorgverzekeringsstelsel met ingang van 2006 vindt op de 
raadsvergoeding een inhouding plaats. Tot 2006 werd de raadsvergoeding buiten de inhouding gehouden 
vanwege ziektekostenverzekeringen. Feitelijk gevolg was dat de netto raadsvergoeding omlaag ging. De 
VNG heeft destijds aangedrongen op compensatie. Met de wijziging van het Rechtspositiebesluit heeft de 
minister daarmee ingestemd. 
Met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2006 kan de raad nu bij verordening bepalen dat de 
raadsleden een tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering kan worden verstrekt (het 
voorstel is omdat met terugwerkende kracht tot aanvang van de huidige raadsperiode te regelen). De 
hoogte van de tegemoetkoming is bruto € 175,00 per jaar. Wanneer de nominale eindejaarsuitkering voor 
de sector Rijk wordt aangepast, dan werkt deze aanpassing door naar deze tegemoetkoming. 
 

3. Computer en internetverbinding 
In de concept verordening is een artikel opgenomen (art.8) dat op aanvraag een computer in bruikleen 
verstrekt kan worden of dat gedurende 3 jaar een vergoeding verstrekt kan worden als zelf een computer 
aangeschaft wordt voor het raadswerk. Voorgesteld wordt om hier met ingang van de nieuwe raadsperiode 
in 2010 mee te gaan werken. Het voorstel is geen computers in bruikleen te verstrekken. Betrokkenen 
kunnen zelf een computer (met toebehoren en internetaansluiting met abonnement) kopen en gedurende  
3 jaar elk jaar 30% van de aanschafprijs tot maximaal € 1.500,00 (bruto) van de gemeente vergoed krijgen. 
De kosten voor onderhoud, inktcassettes en papier worden binnen de vaste onkostenvergoeding vergoed.  
Voor de huidige raadsperiode (omdat de regeling terugwerkende kracht heeft tot 2006) wordt voorgesteld 
als een bijdrage in de kosten van aanschaf van een PC met toebehoren voor het raadswerk, éénmalig       
€  870,-- netto uit te betalen. Als men niet de hele raadsperiode raadslid is geweest is de uitbetaling naar 
rato van de raadsperiode. 
 

 
Alternatieven:
Er zijn geen alternatieven.
 
Financieel kader:
De compensatie voor de gevolgen van de invoering van het ziektekostenstelsel voor de huidige raadsleden 
vanaf hun benoeming in 2006 geeft een nabetaling van € 11.940,00 voor de jaren 2006 t/m 2008. Voor 
deze kosten zijn geen dekkingsmiddelen. Voor 2009 is dit een bedrag van € 4.160,00.  
Voor de vergoeding van de computers in de huidige raadsperiode is dit 24 x € 1.725,--  is in totaliteit             
€ 41.400, 00 bij te ramen.  
De eenmalige kosten ad € 53.340,00 en de structurele kosten ad. € 4.160,00 in de begroting opnemen. 
 
Communicatie:
 Raadsleden en wethouders.  
Afdeling P&O voor de uitvoering.
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


