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MEMO 

 

 

Aan : Presidium 

c.c. :  

Van : Jan Hoek/Griffie 

Onderwerp : Laptops & Tablets 

Ons kenmerk :  

Bijlage(n) :  

Datum : 2 maart 2018 

Verzenddatum :  

 

In zijn vergadering van 22 februari jl concludeerde de commissie Bestuur & Middelen dat de 

voorgestelde Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en 

commissieleden Bloemendaal 2018 niet rijp was voor besluitvorming in de raad. Steen des 

aanstoots was de voorgestelde regeling met betrekking tot het ter beschikking stellen van 

middelen voor de aanschaf van laptop of tablet. 

 

Voorgesteld werd te onderzoeken of een regeling mogelijk is waarin een raadslid of 

duocommissielid dat langer dan een jaar heeft gezeten het aangeschafte apparaat mag behouden, 

als hij of zij voortijdig vertrekt. De griffie heeft de vraag neergelegd bij de afdeling P&O. Zij gaven 

aan dat dit fiscaal mogelijk is, maar niet gratis. De belastingdienst gaat bij dergelijke apparaten uit 

van een afschrijvingstermijn van 5 jaar. Wanneer een raadslid of duocommissielid eerder zijn of 

haar apparaat mee krijgt, dient de gemeente daar in beginsel belasting over te betalen. Ik zal jullie 

niet lastig vallen met de uitleg, maar ben gaarne bereid die naar beste vermogen te geven tijdens 

de vergadering van het presidium. 

Ik voeg daar aan toe dat een dergelijke regeling uit een oogpunt van integriteit weinig passend 

lijkt. Feitelijk krijgt het raadslid of duocommissielid bij voortijdig vertrek een kadootje van een paar 

honderd euro. Dat staat op gespannen voet met de Gedragscode integriteit raadsleden en duo-

commissieleden gemeente Bloemendaal 2017. 

 

Om kort te gaan, er dient weer even nagedacht te worden over deze regeling. Mij lijkt dat de 

nieuwe raad daar niet op kan wachten. Ik stel dan ook voor dat de nieuwe raad voor wat betreft 

laptops en tablets verwelkomd wordt met de oude regeling. In de loop van 2018 zal de griffie dan 

komen tot een nieuw voorstel. 

 

Kunnen jullie daar mee akkoord gaan? 


