Zonder discussie wordt overeenkomstig het voorstel van
burgemeester en wethouders besloten.
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Onderwerp:
Verordening voorzieningen wethouder, raads- en commissieleden
Samenvatting voorstel:
Raadsvoorstel Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden vaststellen
en Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden, vastgesteld op
4 september 2003 intrekken.
Aan de raad,
Inleiding
In 2003 hebt u de verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden
vastgesteld. Deze verordening is vastgesteld op basis van een modelverordening van de VNG
uit 2002. Sinds 2002 is een aantal bepalingen in de rechtspositiebesluiten aangepast aan
gewijzigde wet en regelgeving op zowel het rechtspositionele terrein als ook op het vlak van
belastbaarheid van voorzieningen. Het meest bekend zijn het vervallen van de pc-privéregeling, de bepalingen over de belastbaarheid van een in bruikleen ter beschikking gestelde
computer, Internet aansluitingen en de mobiele telefoon en het vervallen van de mogelijkheid
voor wethouders om te kiezen voor de status van fiscaal zelfstandige. Naast deze
veranderingen hebben gebruikerservaringen in gemeenten een reden gevormd om de
voorbeeldverordening uit 2002 te actualiseren.
De meest in het oog springende wijzigingen zijn:
1. het in bruikleen geven van computers, randapparatuur en software
Wij stellen voor om vanwege belastingtechnische en praktische redenen de
bruikleenovereenkomst voor PC's en de bestaande Internetvergoeding te vervangen door één
brutovergoeding. Deze vergoeding is enerzijds voor de aanschaf, de installatie, het gebruik en
het onderhoud van de computer en anderzijds voor de aanschaf, de installatie en de
gebruikerskosten voor de Internetverbinding en het gebruik van telefoon. Met het begrip
computer wordt in dit verband de PC met alle benodigde toebehoren verstaan. Toebehoren
zijn in dit verband bijvoorbeeld een scherm, een toetsenbord, een muis, een scanner, een fax,
een printer, benodigde bekabeling, een modem, printpapier en inktcartridges.
Wij stellen voor om een brutovergoeding van € 100,00 per maand te verstrekken aan
raadsleden en aan de wethouders en aan de burgemeester. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
een bedrag van € 60,00 bruto per maand voor de aanschaf, de installatie, het gebruik en
het onderhoud van de computer;
een bedrag van € 30,00 bruto per maand voor de aanschaf, de installatie en het gebruik
van de Internetverbinding;
een bedrag van € 10,00 bruto per maand voor de kosten van de aanschaf, de installatie
en het gebruik van de telefoon en voor eventuele overige kosten.
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Hoe om te gaan met reeds lopende bruikleenovereenkomsten
De meeste raadsleden en collegeleden hebben reeds een computer met toebehoren aangeschaft
op basis van een bruikleenovereenkomst. Om te voorkomen dat er een dubbel betaald wordt
stellen wij voor om bij raadsleden en collegeleden die een bruikleenovereenkomst hebben
lopen gedurende deze periode hen de vergoeding voor de aanschaf, de installatie, het gebruik
en het onderhoud van de computer niet te geven en te volstaan met een bruto vergoeding van
€ 40,00 per maand.
2. Mobiele telefoons
De eisen die de belastingdienst ons stelt betreffende zakelijk en privé-gebruik van mobiele
telefoons zijn aanzienlijk aangescherpt. Aanpassing van het betreffende artikel is daarom
gewenst.
Financiële toelichting
De kosten zijn € 27.600,00 per jaar. De kosten kunnen gedekt worden voor € 4.500,00 uit de
post 'Vergoedingen Internet' en voor het overige uit de post Systeembeheer; aankoop roerende
goederen (43331.53870011).
Commissiebehandeling
De op dit voorstel betrekking hebbende stukken, waaronder een uittreksel van het besprokene
in de commissie voor Middelen, liggen voor u bij de raadsstukken ter inzage.
Voorstel
Raadsvoorstel Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden vaststellen
en Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden, vastgesteld op
4 september 2003 intrekken.
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