Agendapunt nr.: 08

Raadsvoorstel
Onderwerp:

Vaststellen nieuwe Verordening ambtelijke bijstand en
fractieondersteuning
14 december 2017
23 januari 2018
004- 2018
J.C.M. van Berkel
n.v.t.

Datum voorstel:
Vergaderdatum:
Registratienr.:
Opsteller:
Portefeuillehouder:
Voorstel
Te besluiten om:
Vast te stellen de “Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning”.

Inleiding
De Gemeentewet regelt het recht hebben op ambtelijke bijstand en het recht op ondersteuning van
fracties. De raad moet daartoe een verordening vaststellen.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft geruime tijd geleden een nieuwe
Modelverordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gepubliceerd. Vanwege de veelal
redactionele, wetstechnische en formele wijzigingen is u niet eerder een aangepaste verordening ter
vaststelling aangeboden.
Nu in maart 2018 een nieuwe raadsperiode aanvangt en ook andere verordeningen vergelijkbare
aanpassingen krijgen, is een natuurlijk moment aangebroken om de lokale verordening te wijzigen.
Beoogd doel
Stroomlijning houden met het VNG-model.
Argumenten
1.1 Aanpassing aan Awb
Nu fractieondersteuning de vorm heeft van financiële middelen is sprake van een subsidie als
bedoeld in titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht.
1.2 Handhaving enkele afwijkingen van model
De apart benoemde vergoeding wegens publicaties zoals die in de geldende verordening is
opgenomen, is ook in de nieuwe verordening verwerkt.
Zowel de bedragen van de vergoedingen als de wijze waarop de vergoedingen kunnen worden
aangewend zijn niet veranderd.
1.3 Handhaving reservebepaling bij aantreden nieuwe raad
Bij het in enig jaren niet volledig gebruiken van de vergoeding reserveert de fractie het ongebruikte
deel tot een bepaald maximum. De bepaling die aangeeft dat de reservering vervalt bij de
raadsverkiezingen, is nu komen te vervallen.
1.4 Vereenvoudiging
De redactie is wel ietwat vereenvoudigd. De bedragen zijn niet gewijzigd.
Consequenties
1.1 De relatie met de Awb is met name van belang in het kader van een mogelijkheid van bezwaar
en beroep.
1.3 Het vervallen van de reservebepaling bij de raadverkiezingen vereenvoudigt enigszins de
administratie.
Financiën
N.v.t.
Communicatie
Aard en inhoud van de Verordening lenen zich niet voor externe communicatie.
De (inhoudelijk ongewijzigde) bepalingen omtrent ambtelijke bijstand zijn vooraf kortgesloten met het
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college.
Burgerparticipatie
Zie paragraaf “Communicatie”.
Vervolg
De implementatie krijgt direct na de raadsverkiezingen in maart 2018 gestalte.
Bijlagen
1. conceptbesluit met concept-verordening;
2. Een vergelijkend overzicht van de ”oude” en de nieuwe verordening.
Ter inzage

Het Presidium,
De griffier,

de voorzitter,

J.C.M. van Berkel.

E.A.M.C. van Laarhoven.
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Raadsbesluit
Vergaderdatum:
Onderwerp:
Registratienummer:

23 januari 2018
Vaststellen nieuwe Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
004- 2018

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;
gelezen het voorstel van het Presidium d.d. 18 december 2017;
gelet op artikel 33 van de Gemeentewet;
Besluit
Vast te stellen de “Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning”:

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Reusel-De Mierden van .
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

J.C.M. van Berkel.

J. Eugster.
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