Was-wordt lijst Faciliteitenregeling bestuurders gemeente Tynaarlo 2006 (was) en Verordening rechtspositie raads- en steunfractieleden 2019 (wordt)
Art. Was
1.
n.v.t.
2.
Aan de bestuurder, die ten behoeve van het
raadswerk gebruik maakt van een eigen computer
en randapparatuur, wordt een vergoeding verstrekt
van € 275,00 netto per jaar.

3.

1. Bestuurders kunnen verzoeken om een bijdrage
in de kosten van congressen voor zover deze
voor de uitoefening van het ambt van belang
zijn.
2. Het verzoek tot deelname aan een congres moet
de instemming hebben van de voorzitter van de
fractie waarvan de betrokkene deel uit maakt.
3. De kosten worden op declaratiebasis vergoed,
nadat de betreffende factuur is voorzien van een
handtekening van de fractievoorzitter.

Wordt
n.v.t.
1. 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.
2. Wanneer het gebruik van een tablet niet mogelijk is
vanwege een structurele functionele beperking als
bedoeld in artikel 3.3.7 Rechtspositiebesluit decentrale
politieke ambtsdragers, kan een raads- of steunfractielid
in plaats daarvan een eenmalige vergoeding van
hoogstens €799 krijgen voor de aanschaf van een andere
computer. Voor deze computer tekent het raads- of
steunfractielid een bruikleenovereenkomst. Het college
stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.
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.
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.

Toelichting
Is begripsbepaling
Aangepast op basis van het
nieuwe rechtspositiebesluit

Vereenvoudigd en in lijn
gebracht met nieuwe
rechtspositiebesluit

4.

5.

Bestuurders, die een pc hebben die is aangeschaft
op grond van de voorgaande Faciliteitenregeling
Bestuurders, waarvan de afschrijftermijn van 36
maanden nog niet is verstreken, ontvangen de
vergoeding met ingang van de maand, volgende op
die waarin de afschrijvingstermijn van 36 maanden is
verstreken.
n.v.t.

Vervallen

Is niet meer aan de orde

n.v.t.

Zijn slotbepalingen
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