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Beslispunten 

Vast te stellen de Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden 2012 onder ge-

lijktijdige intrekking van de verordening geldelijke voorzieningen commissieleden 2011, 

welke werd vastgesteld op 12 mei 2011. 
 

 

Inleiding   

De gemeenteraad van Scherpenzeel gaat op 14 juni 2012 een besluit nemen over papierarm 

werken. Daarin wordt voorgesteld dat ieder commissielid zelf een apparaat (tablet, laptop 

of anderszins) aanschaft. Om dit voor commissieleden mogelijk te maken wordt 

voorgesteld de maandelijkse PC-vergoeding met € 10 te verhogen. 

Daartoe moet de Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden 2011 worden 

aangepast en vervangen. 

De enige voorgestelde wijziging is dat Artikel 4, de vergoeding t.b.v. computergebruik, 

wordt aangepast en als volgt gaat luiden: 

“Voor de kosten van een computer, internetabonnement, alsmede de kosten voor papier, 

inktcartridges en virusscanner e.d. ten behoeve van de uitoefening van het commissielid-

maatschap, wordt een maandelijkse, vaste, bruto vergoeding verstrekt van € 49,38.” 
 

 

Beoogd effect 

Met dit voorstel wordt beoogd het voor commissieleden mogelijk te maken zodanige 

apparatuur aan te schaffen dat papierarm kan worden gewerkt. 
 

 

Financiële toelichting 

De verhoging van de tegemoetkoming resulteert in meerkosten per jaar van € 1800,00 en 

kan worden gefinancierd uit de bezuiniging die papierarm werken met zich meebrengt. 

 

 

Het presidium van de raad van de gemeente Scherpenzeel  

 

 

 

E. Hoogstraten J.J.H. Colijn-de Raat 

griffier voorzitter 
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Agendapunt : 12-VI-12b 

Kenmerk : Griffie/EH 

 

Onderwerp: Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden 2012 

 

 
De raad van de gemeente Scherpenzeel, 

gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van 19 april 2012, 

 

gelet op artikel 96 tot en met 99 en 149 van de Gemeentewet en het Rechtspositiebesluit raads- en 

commissieleden, 

 

 

besluit 
Vast te stellen de Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden 2012 onder ge-

lijktijdige intrekking van de verordening geldelijke voorzieningen commissieleden 2011, 

welke werd vastgesteld op 12 mei 2011. 

 

VERORDENING GELDELIJKE VOORZIENINGEN COMMISSIELEDEN 2011 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

Deze verordening verstaat onder: 

a. commissie: een commissie als bedoeld in hoofdstuk V van de Gemeentewet; 

b. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden: het Koninklijk Besluit van 22 maart 

1994, Stb. 244; 

c. Reisregeling binnenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 

16 maart 1993, nr. AB93/U280, Stcrt. 56; 

d. Verplaatsingskostenregeling 1989: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken 

van 20 oktober 1989, nr. AB87/74/U6DGMP/AV/FAR, Stcrt. 212. 

 

Artikel 2 Vergoeding voor werkzaamheden 

1. De vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van een commissie en haar sub-

commissies bedoeld in artikel 14 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden 

is gelijk aan het door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor 

gemeenteklasse 1 vastgestelde maximum. 

2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degene die als lid van een com-

missie een vaste vergoeding voor de werkzaamheden als bedoeld in artikel 96 van de 

Gemeentewet ontvangt. 

3. Geen vergoeding ontvangt degene die zitting heeft in een commissie 

a. als raadslid of wethouder; 
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b. uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een ambtelijke of bestuurlijke 

hoedanigheid dan wel van een functie bij een instelling die grotendeels van over-

heidswege wordt gesubsidieerd; 

c. als vertegenwoordiger van een belanghebbende instelling, organisatie of groepering, 

tenzij zijn lidmaatschap van de commissie tevens in belangrijke mate het gemeente-

lijk belang dient. 

 

Artikel 3 Reis- en verblijfkosten 

De leden van een commissie, die geen raadslid zijn of ambtenaar die als zodanig lid is van 

de commissie, ontvangen voor het bezoeken van commissievergaderingen een vergoeding 

voor reis- en verblijfkosten, gemaakt in verband met reizen buiten het grondgebied van de 

gemeente, die wordt vastgesteld overeenkomstig de regels voor de vergoeding die een 

rijksambtenaar ingevolge het Reisbesluit Binnenland en de daarop gebaseerde beschikkin-

gen, bij de betreffende beschikking ingedeeld in de hoogste categorie, voor dienstreizen 

ontvangt. 

 

Artikel 4 Gebruik computer en internet 

Voor de kosten van een computer, internetabonnement, alsmede de kosten voor papier, 

inktcartridges en virusscanner e.d. ten behoeve van de uitoefening van het commissielid-

maatschap, wordt een maandelijkse, vaste, bruto vergoeding verstrekt van € 49,38. 

 

Artikel 5 Betaling 

1. De in artikel 2 van deze verordening bedoelde vergoeding wordt na afloop van elk ka-

lenderjaar aan de rechthebbende uitbetaald. De in artikel 4 bedoelde vergoeding wordt 

maandelijks aan de rechthebbende uitbetaald.  

2. De vergoeding bedoeld in artikel 3 van deze verordening wordt op declaratiebasis be-

taalbaar gesteld. 

 

Artikel 6 Intrekking oude regeling en inwerkingtreding nieuwe regeling 

1. Deze verordening treedt in werking op 15 juni 2012. 

2. De Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden 2011 wordt per 15 juni 2011 

ingetrokken. 

 

Artikel 7 Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening geldelijke voorzieningen commissie-

leden 2012. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 20 juni 2012. 

 

 

 

E. Hoogstraten   J.J.H. Colijn-de Raat 

griffier     voorzitter 

 


