
R A A D S B E S L U I T 
1 8 R . 0 0 1 6 9 gemeente 

W O E R D E N 

Agendapunt: 5. H-3 

Onderwerp: Wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden in de 
gemeente Woerden 2006 

De raad van de g e m e e n t e W o e r d e n ; 

gelezen het voorstel d.d. 20 maart 2018 van: 

- Presidium 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

artikel 95 van de Gemeentewet jo. artikel 7a van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden 

b e s l u i t : 

1. De voorziening voor computerfaciliteiten voor raadsleden in lijn te brengen met de 
uitgangspunten van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. 

2. Raadsleden op aanvraag een tegemoetkoming te verlenen voor de aanschaf van een eigen 
computer, bijbehorende apparatuur en software. 

3. De hoogte van de maximale tegemoetkoming voor raadsleden vast te stellen op C 1.200 per 
raadsperiode van vier jaar. 

4. De mogelijkheid om op aanvraag een computer in bruikleen ter beschikking te stellen aan 
raadsleden te laten vervallen. 

5. De Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden in de gemeente Woerden 
2006 op de volgende onderdelen aan te passen: 
a. Artikel 8 komt als volgt te luiden: 

Artikel 8 Computerfaciliteiten 
1. Aan raadsleden wordt door het college van burgemeester en wethouders op aanvraag 

voor de uitoefening van het raadslidmaatschap een tegemoetkoming verleend voor de 
aanschaf van een eigen computer, bijbehorende apparatuur en software. Deze 
tegemoetkoming bedraagt maximaal C 1.200 per raadsperiode van 4 jaar. 

2. Een aanvraag om een tegemoetkoming als bedoeld in lid 1 wordt gedaan bij de griffier. 
De griffier beslist over de aanvraag op basis van bewijsstukken. 

3. Schade, onderhoud, diefstal e.d. van de in lid 1 genoemde computerfaciliteiten zijn voor 
rekening van het raadslid. De gemeente voorziet niet in het onderhouden van niet door 
de gemeente beschikbaar gestelde apparatuur. 

4. Indien het raadslidmaatschap in een raadsperiode, door welke oorzaak dan ook, korter 
duurt dan 4 jaar wordt de in lid 1 genoemde maximale tegemoetkoming naar rato 
aangepast. Indien de reeds aan het raadslid verstrekte tegemoetkoming het bedrag van 
de aangepaste tegemoetkoming overschrijdt, dient het raadslid het bedrag van de 
overschrijding terug te betalen aan de gemeente. 

5. Aan fractieassistenten wordt op aanvraag voor de uitoefening van het 
commissielidmaatschap een tablet in bruikleen ter beschikking gesteld. 

6. De fractieassistent ondertekent voor de bruikleen als bedoeld in lid 5 een 
bruikleenovereenkomst met de gemeente. 



Artikel 9 komt als volgt te luiden: 
Artikel 9 Aanwijzing als eindheffinqsbestanddeel 
1. Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31 , eerste lid, onderdeel f, van de Wet 

op de loonbelasting 1964 worden aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en 
verstrekkingen, genoemd in artikel 13a van het Rechtspositiebesluit raads- en 
commissieleden. 

2. Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31 , eerste lid, onderdeel f, van de Wet 
op de loonbelasting 1964 worden verder aangewezen de vergoedingen, 
tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in hoofdstuk 2 van deze verordening, 
voor zover deze worden gerekend tot een vergoeding, tegemoetkoming of verstrekking 
als bedoeld in artikel 31a, tweede lid, onderdelen a tot en met h, van de Wet op de 
Loonbelasting 1964. 

Artikel 21 komt als volgt te luiden: 
Artikel 21 Aanwijzing als eindheffinqsbestanddeel 
1, Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31 , eerste lid, onderdeel f, van de Wet 

op de loonbelasting 1964 worden aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en 
verstrekkingen genoemd in artikel 28a van het Rechtspositiebesluit wethouders. 

2. Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31 , eerste lid, onderdeel f, van de Wet 
op de loonbelasting 1964 worden verder aangewezen de vergoedingen, 
tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in hoofdstuk 3 van deze verordening, 
voor zover deze worden gerekend tot een vergoeding of verstrekking als bedoeld in 
artikel 31a, tweede lid, onderdelen a tot en met h, van de Wet op de Loonbelasting 1964. 

De volgende artikelgewijze toelichting toe te voegen aan de verordening 
Toelichting artikel 8 Computerfaciliteiten 
In het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is geregeld dat het raads- of 
commissielid een computer in bruikleen krijgt verstrekt of een tegemoetkoming ontvangt voor 
de aanschaf of het gebruik van zijn eigen computer en bijbehorende randapparatuur. Het 
verstrekken van een tegemoetkoming is daarom niet in strijd met artikel 99 van de 
Gemeentewet. Deze aanspraken kunnen echter alleen worden verstrekt wanneer dat is 
vastgelegd in een verordening. 

In lid 1 is de tegemoetkoming voor de aanschaf van een computer geregeld. Een computer is 
een laptop, tablet of minicomputer. Een smartphone kwalificeert niet als computer en 
vergoeding van meerdere computers (laptop, tablet of minicomputers) is niet toegestaan. 
Bijbehorende apparatuur is apparatuur die is bestemd om aan de computer te worden 
gekoppeld om informatie uit te wisselen. Voorbeelden hiervan zijn een printer, scanner of 
een docking station. De randapparatuur moet voor het werk noodzakelijk zijn. De 
tegemoetkoming eindigt bij (eerdere) beëindiging van het wethouderschap of het raads- of 
commissielidmaatschap. 

De griffier beoordeelt de aanvraag op basis van de aangeleverde bewijsstukken. Hieronder 
kunnen o.a. kostenspecificaties en facturen worden verstaan. 

Toelichting artikelen 9 en 21 Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel 
In het kader van de werkkostenregeling op grond van artikel 31a Wet Loonbelasting 1964 is 
een aantal netto-vergoedingen en verstrekkingen in de rechtspositiebesluiten en de 
verordening aangewezen als eindheffingsbestanddeel. De gemeente draagt in dat geval de 
loonbelasting. Anders worden deze door de Belastingdienst als loon gezien en moet hierover 
bij de politieke ambtsdragers loonbelasting worden ingehouden. In het kader van de 
werkkostenregeling kan in de financiële administratie worden aangegeven of verstrekkingen 
of vergoedingen onder de gerichte vrijstellingen, intermediaire kosten of onder de nihil 
waarderingen vallen. Gemeenten mogen daarnaast een verstrekking of vergoeding in de 
vrije ruimte- tot 1,207o fiscale loonsom- onderbrengen zonder fiscale consequenties. Indien de 
grens van 1,207o wordt overschreden, zal de gemeenten 8007o eindheffing moeten betalen. 



Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

De griffier, 

boer drs Tobeas 
\ 


