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Wijziging per artikel (verordening 2014  2016) 
 

Toelichting 

Algemene bepalingen 

A. In artikel 1 (Begripsbepalingen) zijn overbodige 
begripsbepalingen en verwijzingen geschrapt. 

In artikel 1 van deze verordening wordt alleen nog verwezen naar het begrip commissie en 
commissielid, conform de modelverordening van de VNG. 

Voorzieningen voor raads- en commissieleden 

B. Artikel 2 (Vergoeding voor de werkzaamheden van raads- en 
commissieleden) moet in de lokale verordening worden 
opgenomen als de gemeente de raadsvergoeding afhankelijk 
wil maken van het aantal bijgewoonde vergaderingen. 

Gemeente Albrandswaard heeft in de verordening 2014 gekozen om geen gebruik te maken van 
deze mogelijkheid. In artikel 2 wordt derhalve alleen verwezen naar de reguliere vergoeding zoals 
opgenomen in het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. 

C. Artikel 3 (Verhoging vergoeding voor het bijwonen van 
commissievergaderingen i.v.m. bijzondere deskundigheid of 
zwaarte taak) moet in de lokale verordening worden 
opgenomen, indien de gemeente de hoogte van de 
commissievergoeding wenst te verhogen om tegemoet te 
komen aan de deskundigheid van de commissieleden of de 
taakzwaarte van de commissie.  

In gemeente Albrandswaard ontvangen de commissieleden geen hogere vergoeding dan de 
wettelijke vergoeding.  

D. Artikel 4 (Reis- en verblijfkosten) is gewijzigd en een nieuw 
artikel geworden betreffende de reis- en verblijfkosten voor 
binnen- en buiten het gemeentelijk grondgebied. Onder 
reizen buiten het grondgebied worden ook buitenlandse 
reizen begrepen. Dit was in eerdere verordeningen in een 
apart artikel geregeld. 

De aanspraak op en hoogte van de vergoedingen is niet gewijzigd. 
De gemeenteraad Albrandswaard heeft in de verordening 2014 bepaald dat reiskosten voor ten 
hoogste één vergadering per dag worden vergoed. Dit besluit is ongewijzigd opgenomen als artikel 
4 lid 2. 

E. Artikel 5 (Buitenlandse excursie of reis) is vervallen en 
vervangen door artikel 4 betreffende reis- en verblijfkosten 
voor binnen- en buiten het gemeentelijke grondgebied. 
Onder reizen buiten het grondgebied worden ook 
buitenlandse reizen begrepen. 

F. Artikel 6 (Scholing) is gewijzigd en vernummerd naar artikel 5 
betreffende scholing. Het is mogelijk om lokaal een 
maximumbedrag voor scholing vast te stellen. In lid 3 is 
vastgelegd dat de griffier in beginsel beslist over de 
aanvraag.  

Op grond van artikel 13 lid 1 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden komt niet 
partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van de functie van raads- of 
commissielidmaatschap ten laste van de gemeente. Er is voor gekozen om geen maximum bedrag 
voor scholing vast te stellen. In beginsel beslist de griffier op de aanvraag. Ik voorkomende gevallen 
beslist het presidium. 

G. Artikel 7 is vernummerd naar artikel 6 
(Computer/iPad/tablet). Het artikel gaat er vanuit dat de 
gemeente een iPad/ tablet in bruikleen geeft.  

In de verordening 2014 was al vastgesteld dat geen kosten worden vergoed voor de aanschaf/ 
gebruik van een computer of aanleg/abonnement van een internetverbinding. Dit eerdere besluit 
is ongewijzigd overgenomen. Er is dus sprake van bruikleen van een iPad/tablet. De bruikleen 
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Wijziging per artikel (verordening 2014  2016) 
 

Toelichting 

eindigt bij (eerdere) beëindiging van het raads- of commissielidmaatschap. 

H. Artikel 7 (Collectieve verzekeringen) is een facultatieve 
bepaling. Het rechtspositiebesluit Raads- en commissieleden 
biedt de mogelijkheid om voor raadsleden één of meer 
collectieve verzekeringen voor ouderdomspensioen, 
overlijden of invaliditeit af te sluiten. 

Het presidium heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan collectieve verzekeringen voor 
raadsleden. 
 

I. Artikel 8 (Werkkostenregeling) is in betekenis niet gewijzigd.  
In de nieuwe verordening artikel 8 (Aanwijzing als 
eindheffingsbestanddeel) zijn, ter vergroting van de 
leesbaarheid, tekstuele aanpassingen doorgevoerd. 

Geen toelichting 
 

Voorzieningen voor wethouders 

J. Artikel 9 (Reiskosten woon-werkverkeer) is ongewijzigd.  
 

Gemeente Albrandswaard heeft in de verordening 2014 besloten om een lagere vergoeding aan 
wethouders toe te kennen voor woon-werkverkeer tot en met 10 kilometer enkele reis. De 
vergoeding voor woon-werkverkeer wordt alleen vergoed als deze gedeclareerd worden. Dit 
besluit is ongewijzigd opgenomen. 
 

K. Artikel 10 (Zakelijke reiskosten) en Artikel 11 (Buitenlandse 
dienstreis) zijn samengevoegd en vernummerd naar artikel 
10 (Zakelijke reis- en verblijfkosten). De zakelijke reis- en 
verblijfkosten zijn inclusief buitenlandse dienstreizen.  
Het nieuwe artikel 11 (Dienstauto) maakt duidelijk dat 
burgemeester en wethouders geen dienstauto tot hun 
beschikking hebben. 

Voor wat betreft de aanspraak op en hoogte van de vergoeding voor zakelijke reis- en 
verblijfkosten is niets gewijzigd. 
 

L. Artikel 12 (Computer en communicatieapparatuur). De 
invulling van het artikel is vanwege de ontstane duidelijkheid 
over de fiscale status van de iPad/tablet gewijzigd. In lid 1 is 
opgenomen dat een iPad/tablet (computer) in bruikleen 
wordt gegeven. Daarnaast wordt, noodzakelijk voor het 
werk, op de werkplek een laptop in plaats van een desktop 
ter beschikking gesteld. Dit is opgenomen in de toelichting 
op het artikel. 
 
In de verordening 2014 was al vastgesteld dat aan 
wethouders geen kosten worden vergoed voor de aanschaf/ 

Op grond van artikel 27a van het Rechtspositiebesluit wethouders mag de gemeente aan 
wethouders een computer (laptop, minicomputer of tablet), bijbehorende apparatuur en software, 
én een mobiele telefoon in bruikleen geven. Bijbehorende apparatuur is apparatuur die is bestemd 
om aan de computer te worden gekoppeld om informatie uit te wisselen. Voorbeelden hiervan zijn 
een muis, printer, scanner, toetsenbord of een docking station. De randapparatuur moet voor het 
werk noodzakelijk zijn. 
 
Aan wethouders wordt een iPad/tablet (en bijbehorend apparatuur) in bruikleen ter beschikking 
gesteld. Als communicatieapparatuur wordt een mobiele telefoon in bruikleen ter beschikking 
gesteld. De bruikleen eindigt bij (eerdere) beëindiging van wethouderschap. Het (onder)tekenen 
van een (of meerdere) bruikleenovereenkomst(en) is verplicht. 
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Wijziging per artikel (verordening 2014  2016) 
 

Toelichting 

gebruik van een computer of aanleg/abonnement van een 
internetverbinding. Dit eerdere besluit is ongewijzigd 
overgenomen. 

Tenslotte wordt, noodzakelijk voor het werk, op de werkplek een laptop in plaats van een desktop 
ter beschikking gesteld. Voor deze standaard voorziening behoeft geen bruikleenovereenkomst 
getekend te worden. 

M. Artikel 13 (Scholing) is in de modelverordening 2016 niet 
meer opgenomen. Voor wethouders is de vergoeding van 
scholingskosten geregeld in artikel 28b Rechtspositiebesluit 
Wethouders.  

Omdat het college van burgemeester en wethouders volgens artikel 28b lid 3 zelfstandig een 
nadere regeling voor scholingskosten kan vaststellen is de procedure voor de aanvraag van 
scholing zoals beschreven in de verordening 2014 overgenomen in de verordening 2016. 

N. Artikel 14 (Verhuis-, reis- en pensioenkosten en 
tegemoetkoming dubbele woonlasten bij benoeming).  
Per 1 februari 2016 kunnen wethouders ook in aanmerking 
komen voor een tegemoetkoming in de dubbele woonlasten, 
mits dit in de verordening is opgenomen.  

Dit artikel is in de verordening opgenomen. In lid 1 en 2 is een koppeling gemaakt met de Regeling 
Rechtspositie wethouders voor de reis- en pensionkosten. 

O. Artikel 15 (Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel) is in 
betekenis niet gewijzigd. Ter vergroting van de leesbaarheid, 
zijn tekstuele aanpassingen doorgevoerd. 

Geen toelichting 

 

De procedure van declaratie 

P. Artikel 16 (Betaling vaste vergoedingen) is niet gewijzigd. 
 

Geen toelichting 

Q. Artikel 17 (Rechtstreekse facturering bij de gemeente) is 
vervallen en vervangen door een nieuw artikel 17 (Betaling 
en declaratie van onkosten). 

 

Geen toelichting 

R. Artikel 18 (Declaratie van vooruit betaalde kosten) is 
vervallen en vervangen door een nieuw artikel 17 (Betaling 
en declaratie van onkosten). 

 

S. Artikel 19 (Brutering vergoedingen) is vervallen door de 
definitieve invoering van de werkkostenregeling. 

 

Geen toelichting 

 

 


