Was-wordt lijst Verordening rechtspositie raads- en steunfractieleden 2019
Art. Was
1.
n.v.t.

Wordt
Toevoeging diverse definities

2.

n.v.t.

3.

Artikel 3 en 14

Een raadslid dat lid is van een onderzoekscommissie als
bedoeld in artikel 155a, derde lid, van de Gemeentewet wordt
voor de duur van de activiteiten van die commissie ten laste
van de gemeente een toelage toegekend van € 120 per
maand.
Nieuwe formulering geen inhoudelijke wijzigingen.

4.

n.v.t.

Reis- en verblijfkosten raads- en commissieleden voor reizen
binnen de gemeente.

5.

n.v.t.

Verzekering raadsleden voor arbeidsongeschiktheid,
ouderdom en overlijden.

6.

Artikel 5 en 15
1. Raadsleden (en steunfractieleden) die aan
scholing als bedoeld in artikel 13, eerste lid van het
Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden willen
deelnemen, die niet door of namens de gemeente
wordt aangeboden, dienen daartoe vooraf een
gemotiveerde aanvraag in bij de griffier.

1. Raads- en steunfractieleden die aan scholing als bedoeld in
artikel 3.3.3 Rechtspositiebesluit decentrale politieke
ambtsdragers, willen deelnemen, die niet door of namens de
gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dienen daartoe
vooraf een gemotiveerde kennisgeving in bij de griffier.
2. De kennisgeving bedoeld in het eerste lid gaat vergezeld
van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie.

Toelichting
De oude definitiebepaling
was summier, om duidelijk
te maken wat verstaan
wordt onder
commissieleden is dit
artikel uitgebreid.
Nieuw opgenomen in
navolging van het nieuwe
rechtspositiebesluit

Aangesloten bij de
modelverordeningtekst van
de VNG.
Nieuw opgenomen in
navolging van het nieuwe
rechtspositiebesluit.
Op verzoek van het
presidium gekozen voor
een vaste maandelijkse
vergoeding.
Nieuw opgenomen in
navolging van het nieuwe
rechtspositiebesluit
Vereenvoudigd

7.

2. De aanvraag bedoeld in het eerste lid gaat
vergezeld van inhoudelijke informatie en een
kostenspecificatie.
3. Kosten van scholing die wordt georganiseerd door
de beroepsvereniging van raadsleden of door
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten komt
altijd voor vergoeding door de gemeente in
aanmerking als voldaan wordt aan de voorwaarden
genoemd in het eerste lid.
4. De gemeenteraad kan bij aparte verordening
nadere regels stellen met betrekking tot de maximale
vergoeding.
5. Aanvragen die niet overeenkomstig de bepalingen
in deze verordening worden ingediend komen
niet voor vergoeding in aanmerking.
6. In voorkomende gevallen beslist de vergadering
van fractievoorzitters van alle in de raad
vertegenwoordigde politieke groeperingen.
Artikel 6 en 16
1. Voor de uitoefening van het raadslidmaatschap
wordt ten laste van de gemeente een tablet in
bruikleen ter beschikking gesteld.
2. Het college stelt het model van de
bruikleenovereenkomst vast.
3. Het raadslid aan wie een tablet ter beschikking
wordt gesteld, ondertekent hiervoor een
bruikleenovereenkomst met de gemeente.
4. Extra kosten voor internet buiten de bundel, welke
niet aantoonbaar werk gerelateerd zijn, worden
jaarlijks in rekening gebracht.
5. In afwijking van het eerste lid kan het raadslid in
plaats van een door de gemeente verstrekte tablet
ook kiezen voor een persoonlijk budget (maximaal
bedrag ter hoogte van de verstrekte tablet),
voor de aanschaf van een andere tablet of ander
apparaat. Wanneer voor deze mogelijkheid wordt
gekozen, wordt het raadslid niet technisch
ondersteund door de ICT-ers van de gemeente.

3. De scholingskosten dienen te passen binnen het
opleidingsbudget van de raad en de scholing dient betrekking
te hebben op het functioneren van raads- en steunfractieleden.

Een raads- of steunfractielid tekent een
bruikleenovereenkomst wanneer hem ten laste van de
gemeente voor de duur van de uitoefening van zijn functie een
tablet ter beschikking wordt gesteld als bedoeld in artikel 3.3.2
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Het
college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

Vereenvoudigd.
De regeling uit lid 5 van het
oorspronkelijke artikel
krijgt geen plaats in de
nieuwe verordening,
omdat het nieuwe
rechtspositiebesluit dit niet
meer toestaat.

8.

Artikel 7 en 17
Gezien de Wet op de loonbelasting 1964 wijst de
gemeente als eindheffingsbestanddeel als bedoeld
in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van die wet aan
de vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in
artikel 13a van het Rechtspositiebesluit raads- en
commissieleden.

9.

n.v.t.

10.

Artikel 9 Rechtstreekse facturering bij de gemeente
EN: Artikel 10 Declaratie van vooruit betaalde kosten

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 3.3.8 van het
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.
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 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.
1. De betaling van de vergoeding van commissieleden,
bedoeld in artikel 3.4.1 het Rechtspositiebesluit decentrale
politieke ambtsdragers, vindt een keer per kwartaal plaats met
inachtneming van een vergoeding per bijgewoonde
vergadering.
2. De griffie maakt aan het einde van ieder kwartaal een
overzicht van de aanwezigheid van commissieleden bij
vergaderingen in dat kwartaal, op basis waarvan de
vergoeding als bedoeld in lid 1, betaald wordt.

Aangesloten bij de
modelverordeningtekst van
de VNG.

Betaling en declaratie van onkosten

Vereenvoudigd
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