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1. Het College stelt de Raad voor artikel 22 en de bijbehorende toelichting van de Verordening

geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden en fracties te wijzigen door
opname van een verhuiskostenvergoeding ten laste van de gemeente voor wethouders die bij
benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikken en in verband met de voor
wethouders geldende verhuisplicht moeten verhuizen, ter hoogte van de bedragen zoals bepaald
in artikel 2 van de Regeling Rechtspositie Wethouders. De huidige toelichting op artikel 22 zal
worden vernummerd tot een toelichting op artikel 21.

2. Financiële consequenties: de verhuiskostenvergoeding betreft incidentele kosten die onder de
noemer “toelagen en vergoedingen” ten laste kunnen worden gebracht ten laste van het voor het
college geldende budget onder kostenplaats 1021 (college).

3. Informeren betrokkenen na besluitvorming; publicatie verordeningstekst in Stadskrant en op
Overheid.nl

4. Het College stuurt dit voorstel naar de Raad, na advies door de commissie Bestuur.
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DOEL: Besluiten
Op grond van de verordenende bevoegdheid van de Raad en artikel 22, eerste lid onder b van de
Algemene Maatregel van Bestuur “Rechtspositiebesluit Wethouders” kan de Raad in een verordening
vast stellen dat indien de wethouder bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikt,
hij ten laste van de gemeente aanspraak heeft op een vergoeding van verhuiskosten in verband met de
benoeming in de gemeente.
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Onderwerp: Opname verhuiskostenvergoeding wethouders in de Verordening
geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden en fracties

Reg.nummer: 2011/643269

1. Inleiding
Voor wethouders geldt een verhuisplicht. Wethouders zijn verplicht in de gemeente
te wonen waar zij het ambt uitoefenen. Een te benoemen wethouder hoeft niet uit de
gemeente zelf te komen, maar zal zich vervolgens na benoeming wel daar moeten
vestigen.

In het landelijk geldende Rechtspositiebesluit Wethouders (artikel 22, eerste lid
onder b) en de Ministeriële Regeling Rechtspositie Wethouders (artikel 2) is een
verhuiskostenvergoeding ten laste van de gemeente geformuleerd voor de
wethouder die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikt.
De Raad is de bevoegdheid gegeven om deze verhuiskostenvergoeding als
aanspraak in diens verordening op te nemen maar is hier niet toe verplicht.

Het college stelt de Raad voor om de verhuiskostenvergoeding wel op te nemen in
de Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden
en fracties.

2. Voorstel aan de Raad
1. Het College stelt de Raad voor artikel 22 en de bijbehorende toelichting van

de Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders,
commissieleden en fracties te wijzigen door opname van een
verhuiskostenvergoeding ten laste van de gemeente voor wethouders die bij
benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikken en in
verband met de voor wethouders geldende verhuisplicht moeten verhuizen,
ter hoogte van de bedragen zoals bepaald in artikel 2 van de Regeling
Rechtspositie Wethouders. De huidige toelichting op artikel 22 zal worden
vernummerd tot een toelichting op artikel 21.

2. Financiële consequenties: de verhuiskostenvergoeding betreft incidentele
kosten die onder de noemer “toelagen en vergoedingen” ten laste kunnen
worden gebracht ten laste van het voor het college geldende budget onder
kostenplaats 1021 (college).

3. Informeren betrokkenen na besluitvorming; publicatie verordeningstekst in
Stadskrant en op Overheid.nl

4. Het College stuurt dit voorstel naar de Raad, na advies door de commissie
Bestuur.

3. Beoogd resultaat
De wijziging ziet op opname van een aanspraak op een verhuiskostenvergoeding in
de Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden
en fracties.

4. Argumenten
Op basis van de landelijke regelgeving (Rechtspositiebesluit Wethouders en
Regeling Rechtpositie Wethouders) kan de Raad de hierin opgenomen
verhuiskostenvergoeding opnemen in diens verordening maar is hier niet toe
verplicht. Opname van de verhuiskostenvergoeding in de gemeentelijke
verordening is – blijkens navraag bij de VNG – wel algemeen gebruikelijk bij de
Nederlandse gemeenten. Hiervan afwijken is zeer uitzonderlijk. De reden om een
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verhuiskostenvergoeding op te nemen is de onlosmakelijke verbondenheid daarvan
met de voor wethouders geldende verhuisplicht. Wethouders van buiten de
gemeentegrenzen worden in verband met hun benoeming verplicht om kosten in
verband met verhuizing te maken. Hierbij moet een vergelijking worden gemaakt
met de positie van de Burgemeester waarvoor eveneens een verhuisplicht én een
recht op verhuiskostenvergoeding geldt.

De verhuiskostenvergoeding is niet eerder in de verordening opgenomen vanwege
het simpele feit dat niet eerder wethouders van buiten de gemeente woonachtig in
het ambt werden benoemd. In het huidige college – en naar verwachting ook
toekomstige colleges – komt een aantal wethouders wel van buiten de gemeente
Haarlem. Zij zullen daadwerkelijk moeten verhuizen in verband met hun ambt en
daarvoor kosten moeten maken.

Op grond van het bepaalde in het huidige artikel 2 van de Regeling Rechtspositie
Wethouders bestaat de verhuiskostenvergoeding uit een bedrag van:

a. de kosten voor het transport van de bagage en de inboedel van de
betrokkene en zijn gezinsleden naar de nieuwe woning, waaronder
begrepen de kosten van het in- en uitpakken van bagage en inboedel;

b. andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten, waaronder begrepen
de kosten van inrichting van de woning en tijdelijke opslag, tot een
maximum van € 5.818,46 (bedrag per1 november 2011);

c. kosten in verband met dubbele woonlasten tot maximaal € 272,27 (bedrag
per 1 november 2011) per maand en gedurende een periode van maximaal
vier maanden.

Kosten in verband met de aan- of verkoop van een woning en verbouwingskosten
worden niet aangemerkt als verhuiskosten als hierboven bedoeld.

Voorgesteld wordt de tekst van artikel 22 en de bijbehorende toelichting van de
Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden en
fracties als onderstaand te wijzigen en de huidige toelichting op artikel 22 ter
vernummeren tot een toelichting op artikel 21:

Artikel 22 Verhuiskostenvergoeding.
De wethouder die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente
beschikt, heeft ten laste van de gemeente aanspraak op een vergoeding van
verhuiskosten in verband met de benoeming in de gemeente, zoals bepaald
in artikel 2 van de Regeling Rechtspositie Wethouders.

Toelichting Artikel 22 Verhuiskostenvergoeding
Onder verhuiskosten wordt verstaan de verhuiskosten zoals bepaald in
artikel 2 van de Regeling Rechtspositie Wethouders. Hiermee wordt
bedoeld: de kosten voor het transport van de bagage en de inboedel van de
betrokkene en zijn gezinsleden naar de nieuwe woning, waaronder
begrepen de kosten van het in- en uitpakken van bagage en inboedel.
Voorts andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten, waaronder
begrepen de kosten van inrichting van de woning en tijdelijke opslag, tot
een gemaximeerd bedrag. Voorbeelden van kosten voor de inrichting van
de woning zijn kosten voor: het aanbrengen van vaste vloerbedekking,
gordijnen, behang, schilderwerk binnen en beperkte aanpassingen in de
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woning om deze voor bewoning geschikt te maken. Kosten voor het
opknappen van de tuin en het aanbrengen van dubbel glas staan
daarentegen te ver af van de verhuizing als zodanig. Tenslotte worden
kosten in verband met dubbele woonlasten tot een gemaximeerd bedrag
per maand en gedurende een periode van maximaal vier maanden tot de
verhuiskosten gerekend.. Kosten in verband met de aan- of verkoop van een
woning en verbouwingskosten worden niet aangemerkt als verhuiskosten
als hierboven bedoeld..
In het algemeen geldt dat de verhuiskosten in redelijkheid moeten zijn
gemaakt, een relatie moeten hebben met de verhuizing en inzichtelijk
moeten worden gemaakt. Het oordeel of de in het individuele geval
gedeclareerde kosten voor vergoeding in aanmerking komen, is een
verantwoordelijkheid van de gemeente.
De hoogte van de verhuiskostenvergoeding wordt aangepast
overeenkomstig de aanpassingen van de verhuiskostenvergoeding op basis
van het Verplaatsingskostenbesluit 1989 dat geldt voor de sector Rijk.

Het huidige artikel 22 van de verordening is vervallen zodat in verband met
doornummering van de artikelen de verhuiskostenvergoeding als het nieuwe artikel
22 aangemerkt.

Financiele gevolgen: de verhuiskostenvergoeding betreft incidentele kosten die
onder de noemer “toelagen en vergoedingen” ten laste kunnen worden gebracht op
de kostenplaats 1021 van het college.

5. Kanttekeningen
Geen

6. Uitvoering
De wijziging wordt door de afdeling M&S/Juridische Zaken verwerkt in de
Verordening en wordt gepubliceerd in de Stadskrant en op Overheid.nl.
De wijziging treedt in werking na voornoemde publicatie. De uitvoering van de
vergoeding gebeurt door de hoofdafdeling M&S/HRM in overleg met de afdeling
BMO. 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:

Artikel 22 en de bijbehorende toelichting van de Verordening geldelijke
voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden en fracties te wijzigen door
opname van een verhuiskostenvergoeding ten laste van de gemeente voor
wethouders die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikken
en in verband met de voor wethouders geldende verhuisplicht moeten verhuizen, ter
hoogte van de bedragen zoals bepaald in artikel 2 van de Regeling Rechtspositie
Wethouders. De huidige toelichting op artikel 22 zal worden vernummerd tot een
toelichting op artikel 21.

Gedaan in de vergadering van … … ……

De griffier De voorzitter


