
Bijlage bij verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 
 
Overzicht van voorgestelde afwijkingen ten opzichte van de Verordening 2008 
 
 
Artikelsgewijs 
De indeling van de artikelen zijn conform de Modelverordening van de VNG en daarom niet 
één – op – één te vergelijken met de Verordening 2008. De verordening is vereenvoudigd, 
geactualiseerd en veranderingen in de Rechtspositiebesluiten van raads- en commissieleden 
en van wethouders, zijn er in verwerkt. Zie verder bij de toelichting. 
 
Hoofdstuk II Voorzieningen voor raads- en commissieleden 
 
Artikel 4 Toelage bijzondere commissies 
Niet van toepassing verklaard in de gemeente Bergen. 
 
Artikel 5 Onkostenvergoeding 
Lid 2 is toegevoegd.  
 
Artikelen 9 en 10 Reis- en verblijfskosten 
De vergoedingen voor raads- en commissieleden zijn gelijkgesteld, zo ook voor de reis- en 
verblijfskosten. Voor commissieleden geldt geen vergoeding meer voor reis- en 
verblijfskosten binnen de gemeente.  
 
Artikel 11 Buitenlandse reis of excursie 
Sterk vereenvoudigd. Er is nu opgenomen dat de gemeenteraad toestemming kan verlenen 
en daar voorwaarden aan kan verbinden. 
 
Artikel 13 Digitale voorziening 
Deze is nu ook voor commissieleden van toepassing verklaard. De internet vergoeding is 
geschrapt, het is inmiddels een normale basis voorziening. 
Tevens wordt per 1 januari 2017 de bruikleen systematiek ingevoerd. Dat betekent dat raads 
- en commissieleden nog eenmaal gebruik kunnen maken van de vergoeding in drie jaar van 
de aanschaf. Voor een maximale vergoeding, dient de aanschaf in 2014 plaats te vinden. De 
bruikleen systematiek is fiscaal voordeliger.  
 
Artikel 14 Fietsregeling 
Deze is niet van toepassing verklaard. Het is een oneigenlijk gebruik van een fiscale regeling 
het woon- werkverkeer van het personeel per fiets te stimuleren. 
 
Artikel 15 Ziektekostenvoorziening voor raadsleden 
Er wordt geen bedrag genoemd, er wordt aangesloten bij het Rechtspositiebesluit. 
 
Hoofdstuk lll Voorzieningen voor wethouders 
 
Artikel 18 Reiskosten woon- werkverkeer 
Is net als in 2008 niet van toepassing verklaard. 
 
Artikel 20 Dienstauto 
Net als in 2008 niet van toepassing verklaard. 
 
Artikel 21 Buitenlandse dienstreis 
Sterk vereenvoudigd. Er is nu opgenomen dat toestemming van het college is vereist. De 
gemeenteraad kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.  
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Artikel 23 Digitale voorziening 
In de loop van 2013 is de bruikleen systematiek voor wethouders ingesteld, dit is nu in de 
verordening opgenomen. 
 
Artikel 25 Fietsregeling 
Deze is niet van toepassing verklaard. Het is een oneigenlijk gebruik van een fiscale regeling 
het woon- werkverkeer van het personeel per fiets te stimuleren. 
 
Artikel 31 Gebruik creditcard 
Bij de gemeente Bergen wordt geen gebruik gemaakt van creditcards. 
 
 
 
 
Bergen, 26 juni 2014 
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