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Onderwerp: Vaststelling Verordening rechtspositie wethouders 2008 

Gevraagd besluit: 
Vaststellen Verordening rechtspositie wethouders 2008 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening 
kostenvergoeding wethouders. 

Inleiding en aanleiding 
De huidig bestaande kostenverordening wethouders is niet actueel. In de bestaande situatie is bijvoorbeeld 
onduidelijk wat precies de formele grondslag is voor de computer- en internetfaciliteiten en de mobiele telefoon. 
Dit kan tot (fiscale) risico's leiden. Gezocht is naar een juridisch adequate aansluiting op het 
Rechtspositiebesluit wethouders en de Regeling rechtspositie wethouders en de fiscaliteit. Deze is gevonden in 
de modelregeling van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) welke hier als vertrekpunt is 
gehanteerd. 

Beoogd resultaat 
Het vaststellen van een actuele verordening naar het model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 
waarmee een duidelijke grondslag voor voorzieningen voor wethouders en de bevordering van transparantie in 
de uitvoering en verantwoording wordt gecreëerd. 

Kader 
De gemeente dient haar verordeningen aan te passen naar de geldende wet- en regelgeving. Met onderhavig 
voorstel wordt de verordening rechtspositie wethouders geactualiseerd. 

Argumenten / alternatieven 
Er zijn geen alternatieven welke resulteren in een actuele verordening dan het vaststellen van een nieuwe 
verordening. 

Financiële consequenties 
Geen 

Juridische consequenties 
De thans geldende verordening kostenvergoedingen wethouders komt na vaststelling van de verordening 
rechtspositie wethouders 2008 te vervallen. 

Communicatie 
Na vaststelling van de verordening dienen de wethouders hierover te worden geïnformeerd. Dit kan door middel 
van een schriftelijk en/of electronische melding met een verwijzing naar de publicatie in RAP. 
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Aanpak / uitvoering 
Na vaststelling van de verordening zal de afdeling Facilitair Bedrijf, team A&O, de verordening in RAP laten 
opnemen en betrokkenen hierover informeren. 

Den Helder, 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder 

S. Hulman , burgemeester 

H. Raasing , secretaris 
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