
 

 

Oplegnotitie verordening geldelijke voorzieningen 
(burger)raadsleden en commissieleden gemeente leiderdorp 2011 
 
In deze oplegnotitie staan de afwijkingen ten opzichte van de voorbeeldverordening 

rechtspositie wethouder, raads- en commissieleden genoemd. 

 

Voorzieningen voor raadsleden: 

• Vergoeding voor de werkzaamheden: geen afwijkingen; 

• Onkostenvergoeding: geen afwijkingen; 

• Reiskosten: niet op basis van de regeling rechtspositie wethouders, maar op basis 

van de reisregeling Binnenland, net als in de huidige verordening; 

• Verblijfkosten:  niet op basis van de regeling rechtspositie wethouders, maar op 

basis van de reisregeling Binnenland, net als in de huidige verordening; 

• Cursus, congres, seminar of symposium: presidium behandelt aanvraag indien 

deze niet namens of door gemeente wordt aangeboden; 

• Computer en internetverbinding: niet opgenomen; 

• Spaarloon/levensloopregeling: niet opgenomen; 

• Fietsregeling: niet opgenomen; 

• Verlaging vergoeding werkzaamheden bij arbeidsongeschiktheid: niet 

opgenomen; 

• Compensatie korting werkloosheidsuitkering: niet opgenomen; 

• Vergoeding voor waarneming voorzitterschap van de gemeenteraad: niet 

overgenomen omdat reeds in Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is 

geregeld; 

• Ziektekostenvoorziening: niet opgenomen; 

• Voorzieningen bij tijdelijk ontslag wegens zwangerschap en bevalling of 

ziekte: vraag aan commissie: opnemen?  

 

Modelverordening: Artikel 13b Voorzieningen bij tijdelijk ontslag wegens 

zwangerschap en bevalling of ziekte 

1. De artikelen 2 tot en met 4, 8, 10 tot en met 12 en 13a blijven van toepassing 

op het raadslid aan wie ingevolge artikel X 10 van de Kieswet tijdelijk ontslag is 

verleend wegens zwangerschap en bevalling of ziekte, met dien verstande dat de 

onkostenvergoeding die dit raadslid op grond van artikel 3, eerste of tweede lid, 

ontvangt de helft bedraagt van het bedrag dat op grond van die bepalingen van 

toepassing is. 

2. De artikelen 1 tot en met 7, 8, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, en 11 tot en 

met 13a van deze verordening zijn van toepassing op raadsleden die tijdelijk 

worden benoemd ter vervanging van een raadslid dat ingevolge artikel X 10 van 

de Kieswet tijdelijk ontslag heeft verkregen wegens zwangerschap en bevalling of 

ziekte. 

 

• Voorzieningen voor wethouders: niet van toepassing 

 

Voorzieningen voor commissieleden 

• Vergoeding voor bijwonen vergaderingen: lid 1 overgenomen, overige niet van 

toepassing; 

• Reis-en verblijfkosten: niet op basis van de regeling rechtspositie wethouders, 

maar op basis van de reisregeling Binnenland, net als in de huidige verordening; 

• Buitenlandse excursie of reis: niet overgenomen; 

• Cursus, congres, seminar of symposium: presidium behandelt aanvraag indien 

deze niet namens of door gemeente wordt aangeboden; 

• Computer en internetverbinding: niet opgenomen. 

 

De procedure van declaratie 

• Gemeentelijke creditcard niet van toepassing, niet opgenomen. 
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