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1. Het College stelt de Raad voor aan artikel 19 van de Verordening Geldelijke Voorzieningen Raadsleden,

Wethouders, Commissieleden en Fracties een vijfde lid toe te voegen, luidende als volgt: Indien een
Wethouder voor het uitoefenen van het Wethouderschap geen gebruik maakt van een door de gemeente
Haarlem beschikbaar gestelde computer, bijbehorende apparatuur en software, kan deze gedurende de
Collegeperiode éénmalig een vergoeding aanvragen van ten hoogste € 1000,-- netto voor de aanschaf van
een computer voor flexibel werken, de bijbehorende apparatuur en software. Slechts voor één apparaat
kan aanspraak op de vergoedingsregeling worden gedaan, ook als hiermee onder het maximale
vergoedingsbedrag wordt gebleven. Voor de uitvoering van voornoemde vergoedingsregeling kunnen
nadere regels worden gesteld

2. Het College besluit ten aanzien van de computervergoeding voor de Burgemeester als volgt: Indien de
Burgemeester voor het uitoefenen van het Burgemeesterschap geen gebruik maakt van een door de
gemeente Haarlem beschikbaar gestelde computer, bijbehorende apparatuur en software, kan deze
gedurende de Collegeperiode éénmalig een vergoeding aanvragen van ten hoogste € 1000,-- netto voor
de aanschaf van een computer voor flexibel werken, de bijbehorende apparatuur en software. Slechts
voor één apparaat kan aanspraak op de vergoedingsregeling worden gedaan, ook als hiermee onder het
maximale vergoedingsbedrag wordt gebleven. Voor de uitvoering van voornoemde vergoedingsregeling
kunnen nadere regels worden gesteld

3. Financiële consequenties: de computervergoeding van € 1000,00 netto per Collegelid per Collegetermijn
te bekostigen uit budget van de afdeling M&S/ICT. Bij 6 Collegeleden derhalve een bedrag van
maximaal € 6.000,- euro per 4 jaar.

4. Informeren betrokkenen na besluitvorming; publicatie verordeningstekst op Overheid.nl
5. Het College stuurt dit voorstel naar de Raad, na advies door de commissie Bestuur.
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DOEL: Besluiten
Op grond van artikel 27a, tweede lid van de Algemene Maatregel van Bestuur “Rechtspositiebesluit
Wethouders” stelt het College ten behoeve van de computervergoeding voor Wethouders wijziging van
artikel 19 van de Verordening Geldelijke Voorzieningen Raadsleden, Wethouders, Commissieleden en
Fracties aan de Raad voor. De Raad is tot vaststelling en wijziging van voornoemde verordening
bevoegd.
Op grond van artikel 30 van de Algemene Maatregel van Bestuur “Rechtspositiebesluit Burgemeester”
neemt het College een besluit ten aanzien van de computervergoeding voor de Burgemeester. Het
College is tot besluitvorming bevoegd.
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Onderwerp: Wijziging artikel 19 Verordening Geldelijke voorzieningen
Raadsleden, Wethouders, Commissieleden en Fracties
Reg.nummer: 2011/12618

1. Inleiding
Voor Raadsleden is in artikel 9a van de Verordening Geldelijke Voorzieningen
Raadsleden, Wethouders, Commissieleden en Fracties ( hierna: de “Verordening”)
een aanspraak geregeld om in aanmerking te komen voor een door de gemeente
éénmalig per Raadsperiode te verstrekken vergoeding van maximaal € 1000,-- euro
netto voor de door hen zelf aan te schaffen computer, bijbehorende apparatuur en
software.
Voorwaarden voor deze vergoeding zijn:

- aanschaf is bedoeld ten behoeve van het uitoefenen van het
Raadslidmaatschap;

- er wordt geen gebruik gemaakt van een door de gemeente Haarlem in
bruikleen beschikbaar gestelde computer, bijbehorende apparatuur en
software;

- met ICT is afgesproken dat Raadsleden bij deze optie afzien van
ondersteuningsfaciliteiten en helpdesk van de gemeente Haarlem.

Voor Wethouders en de Burgemeester is een dergelijk aanspraak niet juridisch
vastgelegd. Tot enige tijd geleden konden Burgemeester en Wethouders deelnemen
in de PC-privé-regeling. Deze regeling is door wijziging van de fiscale wetgeving
inmiddels afgeschaft.
Bij wijziging van de Verordening per maart 2010 waarin de computervergoeding
voor Raadsleden is opgenomen, is er voor gekozen dit niet voor Collegeleden te
doen wegens verschil in beschikbare faciliteiten.

Thans blijkt er ook bij Collegeleden behoefte te bestaan voor een regeling bij
gebruik van eigen apparatuur voor werkzaamheden in het kader van hun ambt.

2. Voorstel aan de Raad
Het College stelt de Raad voor:
Aan artikel 19 van de Verordening Geldelijke Voorzieningen Raadsleden,
Wethouders, Commissieleden en Fracties een vijfde lid toe te voegen, luidende:

Indien een Wethouder voor het uitoefenen van het Wethouderschap geen gebruik
maakt van een door de gemeente Haarlem beschikbaar gestelde computer,
bijbehorende apparatuur en software, kan deze gedurende de Collegeperiode
éénmalig een vergoeding aanvragen van ten hoogste € 1000,-- netto voor de
aanschaf van een computer voor flexibel werken, de bijbehorende apparatuur en
software. Slechts voor één apparaat kan aanspraak op de vergoedingsregeling
worden gedaan, ook als hiermee onder het maximale vergoedingsbedrag wordt
gebleven. Voor de uitvoering van voornoemde vergoedingsregeling kunnen nadere
regels worden gesteld

3. Beoogd resultaat
De wijziging ziet op opname van een aanspraak op een computervergoeding voor
Wethouders analoog aan de vergoeding zoals die voor Raadsleden geldt, door
toevoeging van een vijfde lid aan artikel 19 van de Verordening. Ten aanzien van
de computervergoeding voor de Burgemeester neemt het College zelf een besluit.
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4. Argumenten
Voor Wethouders en de Burgemeester is een dergelijke vergoedingsregeling niet
ongebruikelijk. De landelijk geldende Algemene Maatregelen van Bestuur
“Rechtspositiebesluit Wethouders”(art. 27a, tweede lid) en “Rechtspositiebesluit
Burgemeester ” (artikel 30) maken een dergelijke regeling mogelijk.
Als gemeenten hiertoe willen overgaan dienen zij dit lokaal echter nog te regelen bij
Raadsverordening (voor Wethouders) of bij Collegebesluit (voor de Burgemeester).
Het onderhavige voorstel aan de Raad ziet op de vergoeding voor Wethouders. Het
College geeft een besluit af ten aanzien van de vergoeding met betrekking tot de
Burgemeester.

De bedoelde vergoeding is bestemd voor de aanschaf van een computer (alsmede
bijbehorende apparatuur en software) voor flexibel werken, waaronder begrepen
thuiswerken, ten behoeve van het Wethouderschap. Het gaat dan met name om een
laptop of tabletpc te gebruiken naast de vaste desktopcomputer op de vaste
werkplek ten stadhuize.
In de toekomst zal mogelijk in het kader van het “Nieuwe Werken” bij alle
medewerkers van de gemeente Haarlem - en derhalve ook bij Collegeleden - de
vaste desktopcomputer worden vervangen door bijvoorbeeld een laptop in
bruikleen. Indien het Collegelid kiest voor gebruik van de laptop in bruikleen van
de gemeente die ook kan worden gebruikt voor thuiswerken c.q elders werken, dan
kan geen aanspraak worden gemaakt op de onderhavige vergoedingsregeling.

De regeling dat slechts aanspraak kan worden gemaakt op een vergoeding indien
wordt afgezien van de bruikleenmogelijkheden van apparatuur in gemeente-
eigendom, is analoog aan de regeling die voor Raadsleden geldt.
Gelijk aan de situatie bij Raadsleden zal ook ten aanzien van Collegegelden bij deze
optie worden afgezien van ondersteuningsfaciliteiten en helpdesk van de gemeente
Haarlem.

Voor slechts één apparaat kan aanspraak op de vergoedingsregeling worden
gemaakt. Ook als hiermee onder het maximale vergoedingsbedrag wordt gebleven.
Het maken van een aanspraak op vergoeding van meerdere apparaten is niet
mogelijk.
Vergoeding van het netto-bedrag geschiedt op declaratiebasis met overlegging van
het aankoopbewijs. Voor de uitvoering kunnen nadere regels worden gesteld.

Voor Collegeleden zal de computervergoeding van € 1000,00 netto per Collegelid
per Collegetermijn worden bekostigd uit het bestaande budget van de afdeling
M&S/ICT. Uitgaande van 5 Wethouders en 1 Burgemeester zal per collegetermijn
van vier jaar moeten worden uitgegaan van een bedrag van maximaal 6 X € 1.000,-
netto =. 6.000,- euro p/4 jr.

Aan een dergelijke computervergoeding hangt de fiscale consequentie dat indien de
computer voor minimaal 90% gebruikt wordt voor de uitvoering van het ambt en de
factuur niet via de loonadministratie loopt, er geen belasting hoeft te worden
betaald. Als de apparatuur meerdere jaren gebruikt kan worden, mag maximaal het
bedrag van de jaarlijkse afschrijving onbelast worden vergoed. Dit komt overeen
met de vergoeding van € 1000,00 netto over vier jaar.
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5. Kanttekeningen
Geen

6. Uitvoering
De wijziging wordt door de afdeling M&S/Juridische Zaken verwerkt in de
Verordening en wordt gepubliceerd op Overheid.nl. De wijziging treedt in werking
na voornoemde publicatie. De uitvoering van de vergoeding gebeurt door de
hoofdafdeling M&S (afdelingen: ICT, Financien en HRM). Voor de uitvoering
kunnen nadere regels worden gesteld.

7. Bijlagen
Geen

Het college van Burgemeester en Wethouders,

de secretaris de Burgemeester
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8. Raadsbesluit

De Raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Besluit:

aan artikel 19 van de Verordening Geldelijke Voorzieningen Raadsleden,
Wethouders, Commissieleden en Fracties een vijfde lid toe te voegen, luidende:

Indien een Wethouder voor het uitoefenen van het Wethouderschap geen gebruik
maakt van een door de gemeente Haarlem beschikbaar gestelde computer,
bijbehorende apparatuur en software, kan deze gedurende de Collegeperiode
éénmalig een vergoeding aanvragen van ten hoogste € 1000,-- netto voor de
aanschaf van een computer voor flexibel werken, de bijbehorende apparatuur en
software. Slechts voor één apparaat kan aanspraak op de vergoedingsregeling
worden gedaan, ook als hiermee onder het maximale vergoedingsbedrag wordt
gebleven. Voor de uitvoering van voornoemde vergoedingsregeling kunnen nadere
regels worden gesteld

Gedaan in de vergadering van … … ……

De griffier De voorzitter


