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Verordening computer- en communicatieapparatuur voor wethouders van
de gemeente Leusden 2006
De raad der gemeente Leusden;
gelezen het voorstel van het college d.d.20 juni 2006, nummer: 2006/7290;
gelet op artikel 27a uit het Rechtspositiebesluit wethouders;
besluit:
vast te stellen de navolgende
Verordening computer- en communicatieapparatuur voor wethouders van de gemeente Leusden 2006

Artikel 1
1.1
Op aanvraag stelt de gemeente Leusden aan de wethouder voor de uitoefening van het ambt computeren bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking voor de duur van het wethouderschap. Hiervoor zal door de gemeente een standaardconfiguratie worden verstrekt, gebaseerd op een
desktop dan wel op verzoek een notebook systeem, voldoende toegerust voor het beoogde gebruik en
voorzien van een onderhoudscontract. De aanschafwaarde van de verstrekkingen bedraagt per periode
van vier jaar maximaal
€ 1.000,=, inclusief de aanschafwaarde van eventuele eerdere verstrekkingen en vergoedingen.

1.2
Voor de uitvoering van het bepaalde in artikel 1 ondertekent de wethouder een bruikleenovereenkomst
met de gemeente.
Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

1.3
Indien de wethouder verklaart dat de betreffende apparatuur geheel of nagenoeg geheel (90% of meer)
wordt gebruikt voor de uitoefening van het wethouderschap en dat aannemelijk maakt en dat ook feitelijk gebeurt kan belastingheffing achterwege blijven.
De gemeente conformeert zich bij de uiteindelijke belastingheffing aan het oordeel van de belastingdienst,
aan wie de betreffende verklaring ter toetsing wordt voorgelegd.

1.4
Indien er sprake is van meer dan 10% privégebruik vindt gedurende de eerste drie jaar een jaarlijkse
fiscale bijtelling van 30% van de aanschafwaarde plaats.

Artikel 2
Indien geen gebruik is gemaakt van artikel 1 of artikel 3 ontvangt de wethouder op aanvraag een vergoeding voor het gebruik van eigen computerapparatuur voor de uitoefening van het wethouderschap.
Deze vergoeding bedraagt per maand 1/48 deel van de economische waarde van de apparatuur op het
moment van aanvang van het wethouderschap, met een maximum van € 20,83 per maand. Over deze
vergoeding wordt belasting geheven.
Bij het bepalen van de economische waarde wordt uitgegaan van een levensduur van 4 jaar vanaf het
moment van aanschaf.

Artikel 3
Indien geen gebruik is gemaakt van artikel 1 of artikel 2 ontvangt de wethouder op aanvraag een vergoeding voor de aanschafkosten van computerapparatuur voor de uitoefening van het wethouderschap.
De vergoeding bedraagt maximaal € 1.000,= per vier jaar inclusief de aanschafwaarde van eventuele
eerdere verstrekkingen en vergoedingen. Over deze vergoeding wordt belasting geheven.

Artikel 4
4.1
Op aanvraag wordt de wethouder voor de uitoefening van zijn ambt een mobiele telefoon in bruikleen
ter beschikking gesteld die uitsluitend is bedoeld voor zakelijk gebruik.

4.2
De wethouder ondertekent daartoe een bruikleenovereenkomst met de gemeente.
Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.
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Artikel 5
Met het vaststellen van deze verordening komt de Regeling opleidings- en ICT faciliteiten voor bestuurders van 2001 te vervallen, evenals alle overige afspraken en regelingen die in het verleden over dit
onderwerp zijn gemaakt.
Aldus besloten door de raad van de gemeente
Leusden in zijn openbare vergadering van 6 juli 2006
ir. T. Rolle drs. C.J.G.M. de Vet
griffier voorzitter van de Raad
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