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Gemeenteblad                                                                    Elektronisch uitgegeven 
 

van de gemeente Tubbergen 
 
 
Jaargang: 2011 
 
Nummer:   28 
 
Uitgifte:     30 september 2011  
 
 
Besluit van de gemeenteraad d.d. 19 september 2011, nr. 18B, tot vaststelling 
van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2011 
(lees: 2012) 
 
 
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 september 2011, nr. 
18A; 
 
gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 5 september 2011; 
 
gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, 
 
gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders en het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden 
 
B E S L U I T: 
 
vast te stellen de navolgende verordening: 
 

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2011 
 
Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen 
 
Artikel 1 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. commissie: een commissie als bedoeld in hoofdstuk V van de Gemeentewet; 
b. Rechtspositiebesluit wethouders: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 243; 
c. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 

244; 
d. Regeling rechtspositie wethouders: de ministeriële regeling van 20 februari 2001, Stcrt. 41 als 

bedoeld in artikel 23 van het Rechtspositiebesluit wethouders; 
e. Verplaatsingskostenregeling 1989: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 20 

oktober 1989, nr. AB87/74/U6DGMP/AV/FAR, Stcrt. 212; 
f. Reisregeling binnenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 16 maart 1993, 

nr. AB93/U280, Stcrt. 56; 
g. Reisregeling buitenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 12 september 

1994, nr. AD94/U1011, Stcrt. 181; 
h. raadslid: lid van de gemeenteraad, niet zijnde wethouder; 
i. griffier: de griffier, bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet; 
j. gemeentesecretaris: de secretaris, bedoeld in artikel 102 van de Gemeentewet. 
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Hoofdstuk II Voorzieningen voor raadsleden 
 
Artikel 2 Vergoeding voor de werkzaamheden 
De vergoeding voor de werkzaamheden bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit 
raads- en commissieleden, is gelijk aan het door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties voor gemeenteklasse 3 vastgestelde maximum. 
 
Artikel 3 Onkostenvergoeding 
1. De vergoeding voor aan de uitoefening van het raadslidmaatschap verbonden kosten is gelijk aan 

het bedrag voor gemeenteklasse 3, vermeld in tabel II van het Rechtspositiebesluit raads- en 
commissieleden. 

2. De onkostenvergoeding is bedoeld voor de in § 2.2.2 van de rechtspositie van gemeentelijke poli-
tieke ambtsdragers raads- en commissieleden genoemde categorieën. 

3. Ten aanzien van een raadslid van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onder-
deel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking 
wordt aangemerkt, is in afwijking van het eerste lid de onkostenvergoeding gelijk aan het bedrag 
voor gemeenteklasse 3, vermeld in tabel III van het Rechtspositiebesluit raads- en commissiele-
den. 

 
Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen 
1. Hij die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar raadslid is geweest ontvangt de vergoedin-

gen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, naar evenredigheid van het aantal dagen dat hij in dat jaar 
raadslid is geweest. 

2. De betaling van de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, geschiedt in maandelijkse termij-
nen. 

 
Artikel 5 Reiskosten 
1. Aan het raadslid worden de ten behoeve van de gemeente gemaakte kosten in verband met rei-

zen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het gemeente-
bestuur vergoed. 

2. De in het eerste lid bedoelde vergoeding betreft: 
a. bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding van 

de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten; 
b. bij gebruik van een eigen vervoermiddel: een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte 

noodzakelijke reiskosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, onderdeel b, van de Rege-
ling rechtspositie wethouders. 

 
Artikel 6 Verblijfkosten 
De in redelijkheid noodzakelijk gemaakte verblijfskosten ter zake van reizen buiten het grondgebied 
van de gemeente worden aan het raadslid vergoed. 
 
Artikel 7 Cursus, congres, seminar of symposium 
1. De kosten van deelname van een raadslid aan cursussen, congressen, seminars en symposia die 

in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd komen 
voor rekening van de gemeente. 

2. Het raadslid dat wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of 
namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag 
in bij het presidium. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecifi-
catie. De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname van algemeen belang is in 
verband met de vervulling van het raadslidmaatschap. 

 
Artikel 8 Computer  
1. Het college verleent een raadslid op aanvraag voor de uitoefening van het raadslidmaatschap voor 

een periode van maximaal drie jaar, per jaar een tegemoetkoming van 30% van de aanschaf-
waarde voor aanschaf van een computer, bijbehorende apparatuur en software.  

2. Daarbij wordt ten hoogste uitgegaan een bedrag van maximaal € 500 voor de aanschafwaarde 
van de computer, bijbehorende apparatuur en software. 

3. Het raadslid ondertekent voor de aanschaf een aanschafovereenkomst met de gemeente. 
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Artikel 9 Kinderopvang 
(vervallen). 
 
Artikel 10 Spaarloonregeling/levensloopregeling 
1. Het raadslid van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet 

op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking wordt aangemerkt 
kan op aanvraag deelnemen aan de voor het gemeentelijk personeel geldende spaarloonregeling. 

2. Het raadslid van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet 
op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking wordt aangemerkt 
kan deelnemen aan de levensloopregeling als bedoeld in artikel 19g van de Wet op de loonbelas-
ting 1964. 

3. Deelname aan de spaarloonregeling is niet mogelijk indien het raadslid gebruik maakt van de wet-
telijke levensloopregeling. 

4. Gelet op het bepaalde in artikel 99 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op enige  ver-
goeding van de gemeente. 

 
Artikel 10a Fietsregeling 
1. Het raadslid van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet 

op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking wordt aangemerkt 
kan deelnemen aan de fietsregeling als bedoeld in artikel 37 van de Uitvoeringsregeling loonbelas-
ting 2001. 

2. Naar keuze van het raadslid wordt de raadsvergoeding dan wel vaste onkostenvergoeding ver-
minderd met de vergoeding voor de fiets als bedoeld in de Uitvoeringsregeling. 

3. Gelet op het bepaalde in artikel 99 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op enige ver-
goeding van de gemeente. 

 
Artikel 11 Verlaging vergoeding werkzaamheden bij arbeidsongeschiktheid 
De vergoeding voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, kan op verzoek van een raadslid worden 
verlaagd in het geval hij een uitkering ontvangt in verband met gehele of gedeeltelijke arbeidsonge-
schiktheid. 
 
Artikel 12 Compensatie korting werkloosheidsuitkering 
1. In het geval een raadslid een uitkering op grond van de Werkloosheidswet ontvangt en de na toe-

passing van artikel 20 van die wet ontstane korting op deze uitkering ten gevolge van het uitoefe-
nen van het raadslidmaatschap meer bedraagt dan de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de 
werkzaamheden die het raadslid ontvangt, wordt deze vergoeding ten laste van de gemeente ver-
hoogd tot het bedrag van bedoelde korting. 

2. In het geval dat een raadslid een uitkering op grond van het Besluit Werkloosheid onderwijs- en 
onderzoekpersoneel ontvangt en de na toepassing van artikel 6, vierde lid, van dat besluit ontsta-
ne korting op deze uitkering ten gevolge van het uitoefenen van het raadslidmaatschap meer be-
draagt dan de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden die het raadslid ontvangt, 
wordt deze vergoeding ten laste van de gemeente verhoogd tot het bedrag van bedoelde korting. 

 
Artikel 13 Vergoeding voor waarneming voorzitterschap van de gemeenteraad 
1. Een raadslid dat op grond van artikel 77 van de Gemeentewet meer dan 30 dagen onafgebroken 

het voorzitterschap van de gemeenteraad waarneemt, ontvangt voor die waarneming een toeslag 
van 8% van de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden over de tijd van de 
waarneming. 

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de onkostenvergoeding, be-
doeld in artikel 3. 

 
Artikel 13a Ziektekostenvoorziening 
1. Een raadslid ontvangt een tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering als 

bedoeld in artikel 11 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. 
2. In het geval een raadslid gedurende een gedeelte van het kalenderjaar lid van de raad is geweest 

ontvangt hij de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, naar evenredigheid van het aantal da-
gen dat hij in dat jaar raadslid is geweest. 

3. De betaling van de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, geschiedt in maandelijkse termij-
nen. 
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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 be-
palingen van toepassing is. 

2. De artikelen 1 tot en met 7 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 X10 
van de Kieswet tijdelijk ontslag heeft verkregen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte. 

 
Hoofdstuk III Voorzieningen voor wethouders 
 
Artikel 14 Onkostenvergoeding 
1. De vergoeding voor aan de uitoefening van het wethouderschapschap verbonden kosten is gelijk 

aan het bedrag voor gemeenteklasse 3, vermeld in artikel 25 van het Rechtspositiebesluit wethou-
ders. 

2. De vergoeding is opgebouwd op basis van een aantal kostencomponenten en is ook uitsluitend 
hiervoor bedoeld.  

3. De kostencomponenten en normbedragen voor geschenken t.b.v. ambtsbezoek zijn te vinden in 
bijlage 1 en 2.  

 
Artikel 15 Reiskosten woon-werkverkeer 
De tegemoetkoming voor het reizen tussen zijn woning en de plaats van tewerkstelling van de wet-
houder is gelijk aan de vergoeding bedoeld in artikel 3 van de Regeling rechtspositie wethouders. 
 
Artikel 16 Zakelijke reiskosten 
1. Aan de wethouder wordt naast de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 15 vergoeding verleend 

voor reiskosten ter zake van andere dan de in artikel 15 bedoelde reizen ten behoeve van de ge-
meente gemaakt. De vergoeding betreft: 
a. bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding van 

de reiskosten; 
b. bij gebruik van een eigen personenauto: de vergoeding als bedoeld in artikel 4, onderdeel b, 

van de Regeling rechtspositie wethouders; 
c. een vergoeding van de noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte verblijfkosten; 
d. Op aanvraag worden de reiskosten voor de zakelijke reizen van de wethouder gesaldeerd 

overeenkomstig de regeling voor gemeentelijk personeel. Indien geen regeling als bedoeld in 
de eerste volzin is vastgesteld vindt op aanvraag saldering van de reiskosten voor de zakelijke 
reizen van de wethouder plaats overeenkomstig artikel 4a van de Reisregeling binnenland, ar-
tikel 2a van de Reisregeling buitenland en artikel 13a van de krachtens het Verplaatsingskos-
tenbesluit 1989 vastgestelde Verplaatsingskostenregeling 1989. 

 
Artikel 17 Dienstauto 
(reserve) 
  
Artikel 18 Verblijfkosten 
(reserve) 
 
Artikel 19 Buitenlandse dienstreis 
1. Indien de wethouder in het gemeentelijk belang een reis buiten Nederland maakt worden de in 

redelijkheid gemaakte noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed. 
2. Voor een reis in het gemeentelijk belang buiten Nederland, niet zijnde een reis naar een Europese 

instelling, is vooraf toestemming van het college vereist. De gemeenteraad kan aan deze toe-
stemming voorwaarden verbinden. 

 
Artikel 20 Cursus, congres, seminar of symposium 
1. De kosten van deelname van een wethouder aan cursussen, congressen, seminars en symposia 

die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd ko-
men voor rekening van de gemeente. 

2. De wethouder die wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of 
namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag 
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in. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De kosten 
komen voor rekening van de gemeente als deelname van algemeen belang is in verband met de 
uitoefening van het ambt van wethouder. 

 
Artikel 21 Computer  
1. De wethouder ontvangt op aanvraag, voor de uitoefening van het wethouderschap voor een perio-

de van maximaal drie jaar, per jaar een tegemoetkoming van 30% van de aanschafwaarde voor 
aanschaf van een computer, bijbehorende apparatuur en software.  

2. Daarbij wordt ten hoogste uitgegaan een bedrag van maximaal € 500,- voor de aanschafwaarde 
van de computer, bijbehorende apparatuur en software. 

3. De wethouder ondertekent voor de aanschaf een aanschafovereenkomst met de gemeente. 
 
Artikel 22 Mobiele telefoon 
1. Op aanvraag wordt de wethouder voor uitsluitend de uitoefening van zijn ambt een mobiele tele-

foon in bruikleen ter beschikking gesteld. 
2. De wethouder ondertekent daartoe een bruikleenovereenkomst met de gemeente. 
3. Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast. 
4. Voor zover de in bruikleen beschikbaar gestelde mobiele telefoon voor privé-doeleinden is ge-

bruikt vindt maandelijks een verrekening van de gesprekskosten plaats. 
 
Artikel 23 Spaarloonregeling/levensloopregeling 
1. De wethouder kan op aanvraag deelnemen aan de voor het gemeentelijk personeel geldende 

spaarloonregeling. 
2. De wethouder kan deelnemen aan de levensloopregeling als bedoeld in artikel 19g van de Wet op 

de loonbelasting 1964. 
3. Deelname aan de spaarloonregeling is niet mogelijk indien de wethouder gebruik maakt van de 

wettelijke levensloopregeling. 
4. Gelet op het bepaalde in artikel 44 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op enige ver-

goeding van de gemeente. 
 
Artikel 23a Fietsregeling 
1. De wethouder kan deelnemen aan de fietsregeling als bedoeld in artikel 37 van de Uitvoeringsre-

geling loonbelasting 2001. Naar keuze van de wethouder wordt de bezoldiging dan wel vaste on-
kostenvergoeding dan wel eindejaarsuitkering verminderd met de vergoeding voor de fiets als be-
doeld in de Uitvoeringsregeling. 

2. Gelet op het bepaalde in artikel 44 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op enige ver-
goeding van de gemeente. 

 
Artikel 24 Reis- pensionkosten en verhuiskosten bij benoeming 
De wethouder die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikt heeft ten laste 
van de gemeente aanspraak op vergoeding van: 
a. reis- en pensionkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van de Regeling rechtspositie 

wethouders; 
b. verhuiskosten in verband met de benoeming als wethouder overeenkomstig het bepaalde in artikel 

2 van de Regeling rechtspositie wethouders. 
 
Artikel 25 Kinderopvang 
(reserve) 
 
Hoofdstuk IV Voorzieningen voor commissieleden 
 
Artikel 26 Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen 
1. De vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van een commissie en haar subcommis-

sies bedoeld in artikel 14 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is gelijk aan het 
door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor gemeenteklasse 3 vastge-
stelde maximum. 

2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degene die als lid van een commissie een 
vaste vergoeding voor de werkzaamheden als bedoeld in artikel 96 van de Gemeentewet ont-
vangt. 

3. Geen vergoeding ontvangt degene die zitting heeft in een commissie 
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a. als raadslid of wethouder; 
b. uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een ambtelijke of bestuurlijke hoeda-

nigheid dan wel van een functie bij een instelling die grotendeels van overheidswege wordt 
gesubsidieerd; 

c. als vertegenwoordiger van een belanghebbende instelling, organisatie of groepering, tenzij zijn 
lidmaatschap van de commissie tevens in belangrijke mate het gemeentelijk belang dient. 

4. De raad kan in afwijking van het bepaalde in het eerste lid een hogere vergoeding vaststellen, ten 
aanzien van: 
a. een lid van een commissie die op grond van zijn bijzondere beroepsmatige deskundigheid op 

het taakgebied van de commissie voor deelname aan haar werkzaamheden is aangetrokken, 
en 

b. een lid van een commissie ten aanzien waarvan de vergoeding niet geacht kan worden in een 
redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van zijn taak en de omvang van de door hem te 
verrichten arbeid. 

5. Met toepassing van het vierde lid, wordt de vergoeding per bijgewoonde vergadering voor de 
voorzitter van de bezwaarschriftencommissie en zijn vervanger vastgesteld op 300 % en voor de 
leden van deze commissie op 200% van het in het eerste lid bedoelde bedrag. 

6. De vergoeding voor de voorzitter en de leden van de bezwarencommissie ex artikel 6 van de pro-
cedureregeling functiewaardering in de gemeente Tubbergen 1991 wordt met toepassing van het 
vierde lid, vastgesteld op een bedrag van 300 % van het in het eerste lid bedoelde bedrag per 
dagdeel. 

 
Artikel 27 Reis- en verblijfkosten 
1. Aan het lid van een commissie dat geen raadslid of wethouder is en niet in zijn hoedanigheid van 

ambtenaar tot lid van de commissie is benoemd worden de reiskosten voor het bijwonen van de 
vergaderingen van de commissie vergoed. De vergoeding betreft: 
a. bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding van 

de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten; 
b. bij gebruik van een eigen vervoermiddel: een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte 

noodzakelijke reiskosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, onderdeel b, van de Rege-
ling rechtspositie wethouders; 

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid worden de in redelijkheid noodzakelijk gemaakte ver-
blijfskosten ter zake van reizen binnen en buiten het grondgebied van de gemeente vergoed over-
eenkomstig het bepaalde in artikel 4, onderdeel c, van de Regeling rechtspositie wethouders. 

 
Artikel 28 Buitenlandse excursie of reis 
1. De gemeenteraad kan een commissie uit de gemeenteraad toestemming verlenen voor een ex-

cursie of reis naar het buitenland. De gemeenteraad kan aan de toestemming voorwaarden ver-
binden. 

2. De in het eerste lid bedoelde excursie of reis wordt door of vanwege de gemeente georganiseerd. 
3. De in redelijkheid gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de gemeente. 
 
Artikel 29 Cursus, congres, seminar of symposium 
1. De kosten van deelname van een commissielid aan cursussen, congressen, seminars en sympo-

sia die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd 
komen voor rekening van de gemeente. 

2. Het commissielid dat wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door 
of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aan-
vraag in bij het presidium. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kosten-
specificatie. De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname van algemeen be-
lang is in verband met de vervulling van het commissielidmaatschap. 

 
Hoofdstuk V De procedure van declaratie 
 
Artikel 31 Betaling van kosten 
Betaling van kosten op grond van deze verordening vindt plaats door 
a. betaling uit eigen middelen of 
b. rechtstreekse toezending van de factuur aan de gemeente. 
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Artikel 32 Declaratie van vooruit betaalde kosten 
1. Voor de vergoeding van de kosten, bedoeld in de artikelen 5, 6, 16, 19, 24 en 27 wordt gebruik 

gemaakt van een declaratieformulier, waarvan het model door het college is vastgesteld, indien 
deze kosten uit eigen middelen vooruit zijn betaald. 

2. Het declaratieformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend. Het raadslid, onderscheidenlijk de 
wethouder of het commissielid dient het declaratieformulier binnen 2 maanden bij de griffier, on-
derscheidenlijk de gemeentesecretaris of een door hem aangewezen ambtenaar in, onder bijvoe-
ging van de originele bewijsstukken. 

 
Artikel 33 Rechtstreekse facturering bij de gemeente 
1. De vergoeding van kosten, bedoeld in de artikelen 7, 16, 19, 20 en 24 kan plaatsvinden door 

rechtstreekse toezending van de door het raadslid, onderscheidenlijk de wethouder voor akkoord 
ondertekende factuur aan de gemeente. 

2. Verantwoording van deze wijze van vergoeding vindt plaats door het begeleidingsformulier, waar-
van het model door het college is vastgesteld, volledig in te vullen en te ondertekenen. 

3. Het raadslid, onderscheidenlijk de wethouder dient het begeleidingsformulier en de factuur binnen 
2 maanden in bij de griffier, onderscheidenlijk de gemeentesecretaris of de door hem aangewezen 
ambtenaar. 

 
Hoofdstuk Vl Citeertitel en inwerkingtreding 
 
Artikel 35 Intrekking oude regeling 
De verordening Voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden 2006 wordt ingetrokken. 
 
Artikel 35 Inwerkingtreding 
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2012. 
 
Artikel 36 Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissie-
leden 2012. 
 
 
Aldus besloten in de openbare  
vergadering van 19 september 2011 
 
de griffier, de voorzitter, 
F.G.S. Droste mr. M.K.M. Stegers 
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BIJLAGE 1 
 
Bedrijfsvoeringskosten: de voorzieningen die een politiek ambtsdrager nodig heeft om zijn werk te 

kunnen doen. Het zijn voorzieningen die vanuit de begroting worden gefi-
nancierd of in bruikleen ter beschikking worden gesteld. Voorbeelden zijn de 
werkkamer, het meubilair, ICT-apparatuur en -toepassingen, ondersteunend 
personeel, koffie/thee, contributies, abonnementen op het werkadres, vakli-
teratuur en beveiliging. 

Bestuurskosten: kosten die voortvloeien uit de uitoefening van het ambt; het zijn zogenoem-
de ambtsgerelateerde kosten. Voorbeelden zijn beveiliging en een dienstau-
to. De hoogte van de vergoedingen voor bestuurskosten is vaak precies 
vastgelegd. Een voorbeeld is een verhuiskostenvergoeding voor burge-
meesters en wethouders met een verhuisplicht. 
De soorten bestuurskosten zijn: 
•  algemene bestuurskosten (5.3.1); voor deze categorie moet altijd een 

afweging worden gemaakt of deze kosten of voorzieningen voor eigen re-
kening moeten blijven dan wel uit de begroting van het bestuursorgaan 
kunnen worden betaald. 

•  specifiek geregelde bestuurskosten (5.3.2); de verstrekking van deze be-
stuurskosten is strak gereguleerd en genormeerd en de hoogte van de 
vergoeding of verstrekking is in de regelgeving vastgelegd. 

Onkostenvergoeding: maandelijkse vergoeding voor voorzieningen die niet zuiver functioneel zijn, 
noch zuiver privé. Omdat ze toch een functioneel element bevatten, worden 
dergelijke voorzieningen wel vergoed. De ambtsdrager moet deze kosten 
zelf betalen uit de toelage/ onkostenvergoeding. 
De vaste onkostenvergoeding is bedoeld voor de volgende kostencompo-
nenten: 
• representatie; 
• vakliteratuur; 
• excursies; 
• bureaukosten, porti; 
• contributies, lidmaatschappen; 
• ontvangsten thuis; 
• representatie; 
• zakelijke giften. 

 
Vergoedingenoverzicht onkosten 
 
Bedrijfsvoeringskosten (gemeente 
betaald rechtstreeks) 

Bestuurskosten (kosten 
worden gedeclareerd) 

Kosten voor eigen rekening 
(kosten worden zelf betaald) 

Werkplek zoals bureau, meubilair Verhuiskosten  Attenties en cadeaus voor 
naaste ondersteunende me-
dewerkers 

Inrichting werkkamer    
Ondersteunend personeel (secreta-
resse, bode, chauffeur)  

Vergoeding tijdelijke 
woonruimte  

Uitgaven voor persoonlijke 
verzorging  

Beveiliging werkplek   Compensatie bijtelling 
dienstauto 

 

Aanpassingen werkplek in verband 
met arbeidsomstandigheden  

ICT thuis (aansluiting, 
abonnementen, hard- en 
software)  

Kleding 
(huur/aanschaf/reiniging)  

ICT op de werkplek  Reis- en verblijfkosten 
binnen- en buitenland 
(met inbegrip van beno-
digde vaccinaties)  

Miniaturen van onderscheidin-
gen inclusief bevestiging op 
het kostuum  

Mobiele telefoon/pda  Functionele consumpties, 
lunches en diners (uitslui-
tend in het buitenland 
inclusief de fooien)  

Individuele consumpties buiten 
de werkplek  

Kantoorbenodigdheden  Deelname aan congres- Alle partijpolitieke kosten zoals 
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sen, cursussen en oplei-
dingen  

onderhoud politiek netwerk en 
bezoek partijgenootschappelij-
ke bijeenkomsten inclusief 
reis- en verblijfkosten 

Ontvangsten delegaties, werklunches 
en –diners en functionele borrels op 
de werkplek  

Abonnementen en vakli-
teratuur op de werkplek  

Ontvangsten zakelijke relatie 
thuis  

Verzekeren of vergoeden schade 
(door diefstal, verlies of beschadi-
ging) aan persoonlijke eigendommen 
ontstaan tijdens de ambtsvervulling  

Lidmaatschap landelijke 
beroepsvereniging met 
professionaliseringsoog-
merk  

Contributies overige beroeps-
verenigingen  

Jaarlijkse bijdrage zakelijke credit-
card  

Geschenken t.b.v. ambts-
bezoek bij jubilea, ope-
ningen  

Verkeersboetes  

Wisselkosten buitenlandse valuta    Fooien (in Nederland)*  
Pilotenkoffer voor vervoer van stuk-
ken 

 Persoonlijke schrijfwaren en 
benodigdheden zoals vulpen 
of aktetas  

Pantryvoorziening (koffie/thee)   Representatieve aanpassin-
gen aan de woning  

Catering, maaltijden op de werkplek**   Inrichting werkkamer/ ont-
vangstruimte thuis  

  Abonnementen kranten en 
tijdschriften thuis  

Visitekaartjes   Individuele consumpties buiten 
de werkplek  

Bijeenkomsten voor strategieontwik-
keling organisatie  

  

Relatiegeschenken (mits functioneel 
verstrekt voor een externe)  

 Persoonlijke relatiegeschen-
ken  

Kerstkaarten    
Functionele persoonlijke website of 
weblog  

  

 
 
*  In Nederland is een fooi een persoonlijke blijk van waardering voor de geboden service. In het 

buitenland vormt een fooi vaak een substantieel deel van de beloning van personeel en is daar-
mee niet onderhevig aan een persoonlijk oordeel over de serviceverlening. Alleen bij buitenlandse 
dienstreizen komt de fooi voor rekening van het bestuursorgaan, als onderdeel van de bestuurs-
kosten. 

** Fiscaal wordt lunch of diner op de vaste werkplek gezien als een maaltijd met een bijkomstig zake-
lijk karakter. Onbelaste verstrekking van een maaltijd op de werkplek is dan niet mogelijk. De 
waarde in het economische verkeer van zulke maaltijden is belast. De inhoudingsplichtige wordt bij 
maaltijdverstrekking op de werkplek via de eindheffing aangeslagen. Daarbij kan worden uitgegaan 
van een fictief bedrag. 

 
 
Behoort bij besluit van de raad van 19 september 2011, nr. 19B (lees: 18B) 
 
Mij bekend, 
 
De griffier, 
F.G.S. Droste 
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BIJLAGE 2 
 
Normbedragen voor geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen, enz.  
 
Afscheid bestuurder/directielid e.d. (goed doel) € 25 
Afscheid bestuurder/directielid e.d. € 20 
25 jaar jubileum vereniging € 50 
40 jaar jubileum vereniging   € 50 
50 jaar jubileum vereniging   € 50 
75 jaar jubileum vereniging   € 50 
100 jaar jubileum vereniging   € 50 
Nederlands kampioenschap individueel en team € 25 
Europees kampioen € 50 
Wereldkampioen € 50 
Receptie opening bedrijf / winkel € 25 of bloemetje 
Installatie bestuurder wijnpakket 
Gouden huwelijk € 12 voor vaasje met bloemen 
 
Behoort bij besluit van de raad van 19 september 2011, nr. 19B (lees: 18B) 
 
Mij bekend, 
 
De griffier, 
F.G.S. Droste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitgegeven door 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers 

 


