
 

 

                                                       

 

 

 

Amendement 

 
Onderwerp: Rechtspositieverordening raads- en commissieleden 

 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 13 november 2019, 

 
Overwegende dat : 

 

● In de voorliggende nieuwe rechtspositieverordening voor raads- en commissieleden is bepaald 
dat een raads- of commissielid na beëindiging van zijn functie de ter beschikking gestelde 
informatie- en communicatievoorzieningen inlevert bij de gemeente; 

● In de toelichting bij dit artikel wordt aangegeven dat uit de Circulaire “Introductie 
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers” d.d. 28 november 2018 blijkt dat 
overname van ICT-middelen aan het einde van de bestuursperiode, al dan niet tegen 
restwaarde, niet is toegestaan; 

● De overweging hierbij zou zijn dat het risico van datalekken zoveel mogelijk moet worden 
voorkomen, aangezien politieke ambtsdragers veel informatie op hun apparatuur hebben staan;  

● Bij overname de gemeente de regie hierover kwijt zou zijn, ook als de apparaten opgeschoond 
zijn; 

● De gemeente de raads- en commissieleden na het einde van de raadsperiode in de gelegenheid 
stelde de iPad tegen restwaarde over te nemen; 

● De overige ingeleverde Ipads zouden worden verkocht nadat ze waren opgeschoond. 
 

Van mening zijnde dat: 

 

● Er sprake is van ernstige kapitaalvernietiging als ingeleverde iPads niet meer opnieuw in gebruik 
kunnen worden genomen; 

● De toelichting van artikel 3:”Indien een raadslid of commissielid vóór het einde van de 
raadsperiode zijn functie beëindigd levert hij de apparatuur in. Deze wordt vervolgens door de 
gemeente aan zijn opvolger beschikbaar gesteld”, niet in lijn is met de verdere uitleg van dit 
artikel;   

● Dit concreet inhoudt dat iPads die worden ingeleverd als een raads- of commissielid tussentijds 
stopt eveneens niet opnieuw in gebruik kunnen worden genomen; 

● De iPad dan nog niet is afgeschreven, maar wel al vernietigd zou moeten worden; 
● Computerapparatuur op een dusdanige manier kan worden leeggemaakt dat er geen bestanden 

meer op terug te vinden zijn; 
● Artikel 3 lid 2 van de verordening overbodig is, aangezien in de bruikleenovereenkomst al staat 

vermeld dat een raads- of commissielid na beëindiging van zijn functie de ter beschikking 
gestelde computervoorzieningen inlevert bij de gemeente; 
 



 

 

 
Wijzigt het voorstel als volgt: 

 
1.   Artikel 3 lid 2 wordt vervangen door: 
      2. Indien een raads-of commissielid tussentijds zijn functie beëindigt, levert deze de iPad in bij de 

gemeente, zodat de gemeente deze beschikbaar kan stellen aan zijn opvolger.  
2.   Voegt aan artikel 3 een derde lid toe: 
      3. De gemeenteraad bepaalt, door middel van een initiatiefvoorstel van het FVO, welke bestemming    

de iPads krijgen aan het einde van de raadsperiode.  
3.   Schrapt in de toelichting bij artikel 3 de passage over het niet toegestaan zijn van het overnemen  

van de computerapparatuur door een raads- of commissielid. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

 
Fractie Goubet-Duijsters,                    Fractie Weert Lokaal,    Fractie PvdA, 

 
 
K. Duijsters                                            S. Winters                       F. Kadra 

 

Besluitvorming: aanvaard. 

 


