
 

 
TECHNISCHE VRAGEN 

 
Onderwerp : Verordening rechtspositie wethouders Leiderdorp 2014 
 
Vraagsteller:  VVD/Tiddo Bresters 
 
Datum :  27 augustus 2015 

 
 
Vraag 1  
Wijkt deze Verordening af van de Verordening rechtspositie wethouders in aangrenzende 
gemeenten? Zo ja, op welke punten? 
De verordening is gebaseerd op de modelverordening van de VNG. De verordening is niet 
vergeleken met de verordeningen in de omliggende gemeenten. Door de gemeente Leiden is 
ook onlangs een nieuwe verordening vastgesteld die eveneens is gebaseerd op de 
modelverordening. De aan u voorgelegde verordening wijkt af van de modelverordening in artikel 
5 Computer – deze is gemoderniseerd door middel van de toevoeging “of een voorziening die 
aan een computer is gelijkgesteld” – hiermee wordt onder meer de tablet bedoeld. Daarnaast is 
de vergoeding voor de aanleg en abonnementskosten van een internetverbinding niet in de 
verordening opgenomen aangezien dit inmiddels algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn waar 
geen bijzondere aan het ambt van wethouder gelieerde kosten hoeven te worden gemaakt.    
 
Vraag 2  
In de circulaire van 27 juni 2014 gaat het o.a. over de maandelijkse vaste nettovergoeding          
€ 345,- voor wethouders. Is juist dat de onkosten waarover het in de nu voorgelegde Verordening 
gaat kostenposten zijn die buiten de sfeer van de voormelde vaste maandelijkse vergoeding 
vallen? 
Dat is correct – voor de vergoeding van deze kosten dient uw raad een besluit te nemen door 
middel van een verordening. 
 
Vraag 3   
Is geregeld wat voor soort kosten geacht worden onder de nettovergoeding van € 345,-- per 
maand te vallen? 
Zie hiervoor de voetnoot 1 bij 4. Onkostenvergoeding (pagina 3) bij de circulaire van het 
ministerie van BZK van 27 juni 2014. Hierin staat: “Daarmee wordt gedoeld op een forfaitair 
maandelijks bedrag voor voorzieningen die niet zijn aan te merken als bedrijfs-voerings- of 
bestuurskosten, en die niet zuiver functioneel zijn noch zuiver privé. Het gaat hier dus niet om 
zaken als reiskostenvergoedingen.” 
 
Vraag 4 
Gezien de Verordening (met terugwerkende kracht) per 1 juli 2014 in werking treedt, leidt dit tot 
extra kosten ten laste van de begroting?; zo ja tot welk bedrag, en was dit voorzien? 
Voor zover er kosten nog worden gedeclareerd zullen deze niet van dien orde zijn dat deze niet 
binnen de huidige begroting zouden kunnen worden opgevangen. 
 
Vraag 5 
Wat is de reden dat deze Verordening pas ruim een jaar na de beoogde datum van 
inwerkintreding aan de Raad wordt voorgelegd (met een RVS dat gedateerd is 10 februari 
2015?).    
We hebben de circulaires van de VNG afgewacht en er waren nadien een aantal andere 
werkzaamheden die de aandacht vroegen. Wij zullen de datering van het raadsvoorstel voor de 
raadsvergadering aanpassen. 

 
 
 


