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vaste vergoeding
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Geen tegemoetkoming
ziektekosten
Scholing

Fietsregeling
Spaarloonregeling
Levensloopregeling
Samenloop vergoeding
raadslid en uitkering
Voorziening tijdelijk
ontslag wegens
zwangerschap en
bevalling of ziekte
Vast kostenvergoeding
wethouders
Woon-werkverkeer
Zakelijk verkeer /
Zakelijke reiskosten
Buitenlandse dienstreis
Verblijfskosten binnenen buitenland
Cursussen en

Toelichting
Artikel is gemoderniseerd. Definities die in de wet zijn
geregeld zijn er uit gehaald. Vervallen bepalingen zijn
verwijderd.
Model is aangehouden, toegevoegd is definitie
‘bijzondere commissie’.
De hoogte van de vergoeding is opgenomen in artikel 3.
De toeslag voor het langdurig waarnemen van de
voorzitter van de raad is geregeld in het
Rechtspositiebesluit.
Dit betekent…..????
Dit artikel is overbodig geworden. De
onkostenvergoeding is geregeld in het
Rechtspositiebesluit.
Alleen aangepast aan de juiste artikelen in het
Rechtspositiebesluit
De tekst van lid 1 is iets gemoderniseerd, maar de
strekking is gelijk gebleven. Lid 2 is vervallen.
De tekst is iets gemoderniseerd, maar de strekking is
gelijk gebleven.
De vergoeding voor de computer valt onder de
werkkostenregeling. Daarmee is lid 8 overbodig
geworden.
Lid 8 is dus vervallen, voor de rest is de regeling gelijk
gebleven.
Dit artikel is toegevoegd.
Dit artikel is vervallen omdat het in het
Rechtspositiebesluit is geregeld.
Dit is wettelijk geregeld. Raadsleden krijgen nu verplicht
wel een tegemoetkoming in de ziektekosten.
De vergoeding van scholingskosten zijn gelijk gebleven.
De hoogte van het individuele opleidingsbudget zijn in de
verordening opgenomen. Dit stond eerder in het
opleidingsplan.
De meeneemregeling is opgenomen en de wijze van
verantwoorden. Dit stond eerder in de Verordening op de
ambtelijke bijstand en fractieondersteuning, maar die
wordt ook gewijzigd en zal hiervan afwijken.
Deze is ongewijzigd.
Deze is vervallen.
Deze is vervallen.
Dit is nu geregeld in het Rechtspositiebesluit.
Dit is wettelijk geregeld in de Kieswet en in het
Rechtspositiebesluit.
Dit is wettelijk geregeld.
Ongewijzigd.
Dit art. is iets aangepast, maar de strekking is gelijk
gebleven.
Dit artikel is toegevoegd.
Dit wordt geregeld in het Rechtspositiebesluit.
Ongewijzigd
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congressen/scholing
Computer en
communicatieapparatuu
r
Spaarloonregeling
Levensloopregeling
Outplacement gewezen
wethouders
Creditcard
Vergoeding voor het
bijwonen van
vergaderingen/
werkzaamheden

Reiskosten
Buitenlandse excursie of
reis
Computer en
communicatieapparatuu
r
Overeenkomstige
toepassing

Betaling vast
vergoeding raadsleden
en wethouders
Betaling vast
vergoeding
commissieleden
Hardheidsclausule
Betaling van kosten
Declaratie
vooruitbetaalde kosten
Rechtstreekse
facturering
Citeertitel
Inwerkingtreding

Dit artikel is gemoderniseerd en aangepast aan de huidige
werkwijze.
Deze is vervallen.
Deze is vervallen.
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Dit artikel is nu anders ingestoken. De vergoedingen voor
raadscommissieleden zijn in het Rechtspositiebesluit
geregeld.
Lid 1 is nu lid 9.4.
Lid 2 is 9.1.
Lid 3 valt ook onder 9.1.
De vergoeding van commissieleden kunnen wijzigen naar
aanleiding hiervan.
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Een aantal artikelen voor raadsleden wordt via dit artikel
voor raadscommissieleden van toepassing verklaard.
Artikel 7 lid 1 wordt hierin ook voor
raadscommissieleden van toepassing verklaard. Dat is
verplicht ogv het Rechtspositiebesluit en sluit aan bij de
huidige gang van zaken.
Dit artikel stond niet in de oude verordening.
Voorheen werd afgerond naar veelvouden van €5,- dit
wordt nu aangepast naar veelvouden van €1.
Verder is het ongewijzigd.
Dit artikel is vervallen
Dit artikel is vervallen, spreekt voor zich
Ongewijzigd
Ongewijzigd

