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RAADSVOORSTEL 
18R.00160 
 
 
 
 

  

Indiener: Presidium 

Datum:  20 maart 2018 

Portefeuillehouder(s):  

Portefeuille(s): Raadsaangelegenheden 

Contactpersoon:  O. Vliegenthart 

Tel.nr.: 0348-428619 E-mailadres: vliegenthart.o@woerden.nl 

 

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

Samenvatting: 
 
Voor de uitoefening van het lidmaatschap van de raad en de raadscommissies kunnen raadsleden 
en fractieassistenten een aanvraag doen voor computerfaciliteiten. De verordening waarin deze 
voorziening is geregeld wordt met dit voorstel aangepast om te voldoen aan de geldende landelijke 
regelgeving. In de aangepaste regeling kunnen raadsleden een tegemoetkoming aanvragen voor de 
aanschaf van een computer en randapparatuur. Aan fractieassistenten wordt op aanvraag een tablet 
in bruikleen ter beschikking gesteld. 
 

 
Gevraagd besluit: 
 

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 € 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: (zie raadsbesluit 18R.00169) 

 

Inleiding  

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 
 
De raadswisseling is een logisch moment om de regelingen voor voorzieningen voor raadsleden te 
herijken. In de afgelopen periode is enkele malen de wens geuit door raadsleden om de regeling 
rond computerfaciliteiten tegen het licht te houden. Met dit voorstel wordt de voorziening in lijn 
gebracht met de uitgangspunten van de landelijke regelgeving zoals vastgelegd in het 
Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.  
 

Wat willen we bereiken? 

Met de nieuwe regeling wordt beoogd een rechtmatige, doeltreffende en doelmatige voorziening te 
treffen voor computerfaciliteiten voor raadsleden en fractieassistenten. Raadsleden wordt de 
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mogelijkheid geboden naar eigen inzicht een geschikte computer, laptop of tablet aan te schaffen die 
past bij de behoefte van het raadslid. Fractieassistenten krijgen/houden de mogelijkheid om een 
tablet te lenen van de gemeente.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Raadsleden 
Met de nieuwe regeling wordt de bestaande regeling voor raadsleden, waarbij naast de 
tegemoetkoming (het zogenoemde ICT-budget) een tablet in bruikleen werd gegeven, beëindigd.  
 
Met ingang van de nieuwe raadsperiode, die start op 29 maart 2018, kunnen raadsleden een 
aanvraag doen tot het verstrekken van een tegemoetkoming voor de aanschaf een eigen computer, 
bijbehorende apparatuur en software, noodzakelijk voor het werk als raadslid. De griffier beoordeelt 
de aanvragen voor een tegemoetkoming. Om duidelijkheid te bieden over de (on)mogelijkheden van 
de voorziening wordt een declaratieformulier opgesteld. 
 
Fractieassistenten 
De voorziening voor fractieassistenten wordt niet gewijzigd. Nieuwe fractieassistenten krijgen 
desgewenst een tablet in bruikleen. Hiervoor dient een bruikleenovereenkomst te worden getekend. 
 

Argumenten 

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

De bestaande voorziening voor raadsleden, waarbij een tegemoetkoming wordt gegeven én een 
tablet in bruikleen wordt gegeven, is op basis van het Rechtpositiebesluit niet toegestaan vanwege 
het niet voldoen aan de vereisten van doelmatigheid en noodzakelijkheid. Aanpassing van de 
regeling op dit punt is daardoor noodzakelijk. De voorziening voor fractieassistenten wordt niet 
gewijzigd. 

 
2. Raadsleden op aanvraag een tegemoetkoming te verlenen voor de aanschaf van een eigen 

computer, bijbehorende apparatuur en software. 
Met de tegemoetkoming worden raadsleden in de gelegenheid gesteld om op basis van de eigen 
wensen (voor de uitoefening van het raadslidmaatschap) een computer en randapparatuur aan te 
schaffen. Hierdoor wordt voorkomen dat de gemeente een bepaald type computer of tablet 
voorschrijft of uitgeeft dat niet aansluit op de individuele behoefte van het raadslid. De 
Gemeentewet biedt de mogelijkheid om deze specifieke tegemoetkoming, die nader is uitgewerkt in 
het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, in een verordening te regelen. 
 
3. De hoogte van de maximale tegemoetkoming vast te stellen op € 1.200 per raadsperiode van 

vier jaar. 
Zoals aangegeven is voornaamste wijziging van dit voorstel het vervallen van de optie om naast de 
tegemoetkoming een tablet in bruikleen te krijgen. De hoogte van de maximale tegemoetkoming 
voor de computerfaciliteiten wordt in de nieuwe situatie gelijk gehouden aan de bestaande regeling. 
Eventuele schade, onderhoud, beheer en diefstal van de faciliteiten is voor rekening van het 
raadslid.  
 
4. De mogelijkheid om op aanvraag een computer in bruikleen ter beschikking te stellen aan 

raadsleden te laten vervallen. 
Door de keuze te maken voor de tegemoetkoming wordt voldaan aan het doel van de regeling, 
namelijk het in staat te stellen van raadsleden om ten behoeve van de uitoefening van het 
raadslidmaatschap een aanvraag te doen voor computerfaciliteiten. Het Rechtspositiebesluit, zie 
ook argument 1, staat niet toe dat beide voorzieningen (bruikleen én tegemoetkoming) worden 
aangeboden.  
 
5. De Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden in de gemeente Woerden 

2006 op de volgende onderdelen aan te passen: (zie raadsbesluit 18R.00169): 
De wijziging betreft de bovengenoemde aanpassing van artikel 8 (Computerfaciliteiten) en het 
toevoegen van twee (voorheen vervallen) artikelen die het verstrekken van specifieke 
vergoedingen aan raadsleden, fractieassistenten en wethouders op een fiscaal juiste (en 
vriendelijke) wijze regelen. 
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Kanttekeningen, risico’s en alternatieven 

1. Lokale uitwerking van de voorziening voor computerfaciliteiten 
2. Afwijking van de modelverordening van de VNG 
3. Hoogte van de maximale tegemoetkoming 
De gemeente heeft vanwege de dwingendrechtelijke bepalingen uit de Gemeentewet en het 
Rechtspositiebesluit slechts beperkte vrijheid om de voorziening voor computerfaciliteiten in te 
richten naar de eigen wensen. De vrijheid is er in gelegen om te kiezen voor het in bruikleen ter 
beschikking stellen van een computer óf het verstrekken van een tegemoetkoming voor de 
aanschaf van een eigen computer. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) adviseert over 
de hoogte van de tegemoetkoming dat de hoogte gebruikelijk moet zijn naar de mening van de 
gemeente. Opgemerkt dient te worden dat de nu voorgestelde voorziening afwijkt van de 
modelverordening van de VNG, die uitgaat van een maandelijkse tegemoetkoming voor de 
aanschaf of het gebruik van een eigen computer. Het Presidium is echter van mening dat de nu 
voorgestelde declaratieregeling, gemaximeerd op € 1.200 per vier jaar, de leden van de raad beter 
in staat stelt om bij aanvang van de nieuwe raadsperiode toe te rusten met de gewenste 
computerfaciliteiten. 
 
4. Voor een alternatieve regeling voor de computerfaciliteiten van raadsleden is niet gekozen 
Het is ook mogelijk om in plaats van de tegemoetkoming een raadslid een tablet of computer in 
bruikleen ter beschikking te stellen. Dat voorstel wordt niet gedaan vanwege de beperkingen van 
een tablet, die uitermate geschikt is voor het lezen van stukken maar minder geschikt voor het 
maken/schrijven van stukken, en in het geval van een computer (of in de meeste gevallen laptop) 
het ongewenste karakter van de ‘gemeentelijke’ keuze voor een bepaalde computer en de 
bijkomende verantwoordelijkheden van de gemeente voor het beheer en onderhoud van die 
computer. 
 
5. Gewenste actualisering van de gehele verordening 
De regeling voor computerfaciliteiten van raadsleden is geregeld in de Verordening Rechtspositie 
wethouders, raads- en commissieleden in de gemeente Woerden uit 2006. Deze verordening, die 
de afgelopen raadsperiodes regelmatig is aangepast, komt in aanmerking om na 12 jaar volledig 
vervangen te worden door een nieuwe verordening. Deze vervanging wordt voorbereid voor deze 
raadsperiode. Gelet op de urgentie om op dit moment, namelijk bij aanvang van de nieuwe 
raadsperiode, de voorziening voor computerfaciliteiten aan te passen wordt nu alleen dit onderdeel 
aangepast. 

 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

Met de voorstelde aanpassing van de regeling wordt een besparing gerealiseerd vanwege het niet 
meer uitgeven van tablets in bruikleen aan leden van de raad. Deze besparing bedraagt ongeveer 
7.500 euro per jaar. 
 

Communicatie 

De leden van de raad worden nader geïnformeerd over de wijze waarop de aanvraag voor een 
tegemoetkoming kan worden gedaan. 
 

Bevoegdheid raad: 
 
De raad is bevoegd om te besluiten tot de voorgestelde tegemoetkoming op basis van artikel 95 van 
de Gemeentewet. De verordening waarin de tegemoetkoming wordt geregeld wordt vastgesteld 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 7a van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.  
 
Het in een verordening aanwijzen van bepaalde verstrekkingen, tegemoetkomingen en 
vergoedingen als eindheffingsbestandeel, is vereist op grond van de Wet op de loonbelasting 1964.  
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Bijlagen: 

- 

 
De indiener: Presidium 
 
De griffier 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas 

De voorzitter 
 
 
 
 
H.R.M. Ekelschot 

 



RAADSBESLUIT  
18R.00169  
 
 
 

Agendapunt:  

  

  

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

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

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 € 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 € 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. 

 



b. Artikel 9 komt als volgt te luiden: 
Artikel 9 Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel 
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. 

 
c. Artikel 21 komt als volgt te luiden: 

Artikel 21 Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel 
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. 

 
d. 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 1,2% fiscale loonsom- onderbrengen zonder fiscale consequenties. Indien de 
grens van 1,2% wordt overschreden, zal de gemeenten 80% eindheffing moeten betalen. 

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 



 openbare vergadering, gehouden op 28 maart 2018 

 
 

De griffier, 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas    
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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