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Amendement inzake wijziging artikel 4 lid 2
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De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 6 mei 2019;-·~·----:;z~~
-------- ..------·
gelet op het raadsvoorstel nummer RV019.0026 van het presidium van Den Helder van 18 maart
2019 inzake het vaststellen van de Verordening rechtspositie roads- en commissieleden gemeente
Den Helder 2019;
besluit:
het ontwerpbesluit (RB19.0028), met daarin de nieuwe Verordening rechtspositie roads- en
commissieleden gemeente Den Helder 2019, te wijzigen als volgt:

1. Artikel 4 lid 2 komt te luiden:
Het college stelt nadere regels vast met betrekking tot het ter beschikking stellen van informatie- en
communicatievoorzieningen en de eventuele overname van deze voorzieningen door raads- en
commissieleden na beëindiging van hun functie.

2. De toelichting bij artikel 4 komt te luiden:
Het college van burgemeester en wethouders stelt ten laste van de gemeente aan een raadslid of commissielid
voor de duur van de uitoefening van zijn functie de noodzakelijke informatie- en communicatievoorzieningen
ter beschikking.
Onder informatie- en communicatievoorzieningen wordt verstaan: een smartphone, een computer en de
daarbij behorende abonnementen. Een computer is een desktop, laptop, tablet- of minicomputer.
Het College dient nadere regels op te stellen over deze bruikleenregeling, o.a. inzake de wijze waarop
abonnementen in aanmerking worden genomen in deze bruikleenregeling en de eventuele overname van
deze voorzieningen door raads- en commissieleden na beëindiging van hun functie.
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Toelichting
1.

Overname-verbod in artikel 4 lid 2 moet geschrapt

In het concept-raadsbesluit RB19.0028 staat in het 2e lid van artikel 4 dat een raads- of commissielid na
beëindiging van zijn functie de ter beschikking gestelde informatie- en communicatievoorzieningen in moet
leveren bij de gemeente. Dit is echter onwenselijk en daarom wordt met dit amendement deze bepaling
geschrapt.
Na 4 jaar zullen computers, tablets en smartphones immers voor de gemeente niet meer te gebruiken zijn en
zal de gemeente ze niet nogmaals kunnen uitlenen. Terwijl eventuele verkoop aan een raads- of commissielid
dat graag het apparaat wil overnemen, tenminste nog enige opbrengst zal hebben, namelijk het bedrag van de
restwaarde. Verder valt niet in te zien waarom een terugtredend raads- of commissielid dat minder lang
gebruik heeft gemaakt van het apparaat, bijv. 2 jaar, niet ook - tegen betaling van de waarde op dat momenthet apparaat zou mogen overnemen. Overname tegen betaling van de (rest}waarde heeft immers verder geen
fiscale gevolgen.
Dit overname-verbod is in de Modelverordening van de VNG opgenomen omdat deze kennelijk wil dat wordt
aangesloten bij het beleid dat voor (rijks}ambtenaren geldt. Hier zijn wij het echter niet mee eens.
Gemeenteraadsleden en commissieleden zijn immers niet te vergelijken met (rijks}ambtenaren. Wij zijn
namelijk helemaal niet in dienst van de overheid en onze werkzaamheden spelen zich niet af in een ambtelijke
organisatie. De informatie op onze telefoons en computers, ook als deze zouden zijn verstrekt door de
gemeente, behoort niet tot het domein van de overheid. Sterker nog, het is juist onwenselijk als raads- en
commissieleden na beëindiging van hun functie verplicht zouden zijn om hun ICT-apparaat in te leveren bij de
gemeente! Raads- en commissieleden werken immers in fractieverband, waarbij regelmatig sprake zal zijn van
uitwisselen van gevoelige informatie mbt fractie-aangelegenheden. De informatie op hun smartphone of
computer behoort dan ook primair toe aan het raads- commissielid en diens fractie, niet aan de gemeente. Dat
is het grote verschil tussen een ambtenaar, die in dienst is van de gemeente en die per definitie werkt met
informatie die behoort tot het domein van zijn werkgever. Daar komt bij dat raads- en commissieleden niet
kunnen worden verplicht om te werken met ICT-middelen verstrekt door de gemeente. Terwijl het een
(rijks}ambtenaar juist verboden zal zijn om op zijn privé laptop of telefoon werk gerelateerde informatie op te
slaan of te verwerken.
2.

Delegatie aan College in nieuw artikel 4 lid 2

In het per 1 januari 2019 gewijzigde Rechtspositiebesluit is bepaald dat informatie- en communicatiemiddelen
voortaan alleen nog maar in bruikleen mogen worden verstrekt aan politieke ambtsdragers. Deze
'bruikleenregeling', zoals die nu is neergelegd in artikel 3.3.2 van het Rechtspositiebesluit en het voorgestelde
artikel 4 van onze Verordening, is echter uiterst summier en roept de nodige vraagtekens op. Dit wordt
eigenlijk alleen maar verstrekt door de toelichting op artikel 4 van onze Verordening, met name met betrekking
tot verstrekking van smartphones en ten aanzien van de "bijbehorende abonnementen". Zoals het nu is
geregeld, zijn er dan ook nog de nodige hiaten. Het is daarom noodzakelijk dat er voor de uitvoering nog
aanvullende regels worden gesteld. Dit wordt, zoals gebruikelijk, gedelegeerd aan het College.

3.

Gewijzigde toelichting op artikel 4

Omwille van de duidelijkheid wordt met dit amendement voorgesteld om de toelichting op artikel 4 van de
Verordening anders te formuleren. Zo wordt in de huidige toelichting in het concept-raadsbesluit gesuggereerd
dat er zowel een smartphone als een computer moet worden verstrekt. Dit kan niet de bedoeling zijn. De
voorgestelde nieuwe toelichting sluit verder beter aan bij het voorgestelde nieuwe artikel 4 lid 2 ..

