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Wijzigen rechtspositie regeling wethouders

Voorgesteld besluit
Vaststellen van de Verordening rechtspositie wethouders Dordrecht.
Samenvatting
De voornaamste aanleiding voor het uitbrengen van een nieuwe versie van de
verordening is gelegen in de wijzigingen in de werkkostenregeling. Door de
strakke fiscale eisen van de gebruikelijkheids- en noodzakelijkheidscriterium in
de werkkostenregeling zijn de bepalingen voor de verstrekking c.q. vergoeding
van computers en de internetverbinding in de modelverordening grotendeels
herzien.

Tevens zijn de huisvestingvoorzieningen in de Rechtspositiebesluiten en
Regelingen voor burgemeesters en wethouders in het kader van het streven naar
harmonisering en modernisering van de rechtspositie gewijzigd. Dit heeft
geresulteerd in harmonisatie van huisvestingvoorzieningen voor wethouders en
burgemeesters (o.a. de tegemoetkoming dubbele woonlasten voor wethouders).
Ook deze wijziging is in de verordening opgenomen.
Tot slot verdient vermelding dat steeds meer voorzieningen van politieke
ambtsdragers dwingendrechtelijk zijn geregeld in de Rechtspositiebesluiten,
Ministeriele regelingen en de Gemeentewet. Als gevolg hiervan hoeft er minder
vastgelegd in de lokale gemeentelijke verordening. Er zijn daarom zoveel
mogelijk artikelen en bepalingen die reeds in hogere wetgeving zijn geregeld in
de verordening geschrapt.

Inleiding
Er is een nieuwe verordening rechtspositie wethouders. Deze nieuwe verordening is
nodig als gevolg van wijzigingen in de rechtspositiebesluiten. Het gaat om de
laatste ontwikkelingen in de werkkostenregeling en de harmonisering en
modernisering van de huisvestingsvoorzieningen van wethouders. De
artikelsgewijze toelichting bij de modelverordening is geactualiseerd en in de
artikelen van de modelverordening zijn betere koppelingen gemaakt met hogere
wet- en regelgeving. Ook zijn er een aantal redactionele verbeteringen
doorgevoerd. De verordening vervangt de eerdere verordeningen.

Doelstelling
Voldoen aan de verplichting om de Verordening vast te stellen.
Argumenten
Voldoen aan de verplichting om de Verordening vast te stellen.

Kanttekeningen en risico's
Niet voldoen aan de verplichting om de Verordening vast te stellen.
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Kosten en dekking
Niet van toepassing.
Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Communicatie en inclusief beleid
Publicatie van de Regeling.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Inwerkingtreding per datum publicatie.
Bijlagen
- ontwerp besluit;
- Toelichting Verordening Rechtspositieregeling Wethouders.
Het college van Burgemeester en Wethouders
I de secretaris
de burg meester
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Pagina 2/2

A.A.M. Brok

