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Pre-adviesnr. 23
Agendapunt
Onderwerp Verordening op de ambtelijke bijstand en 

de fractieondersteuning 2010

Middenbeemster, 17 maart 2010

Aan de raad

> voorstel

Wij stellen u voor de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning Beemster 
2010 vast te stellen.

> toelichting

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een nieuwe modelverordening ambtelijke 

bijstand en fractieondersteuning uitgebracht.

De huidige verordening is op 20 februari 2003 vastgesteld en behoeft enige aanpassing.

De eerste aanpassing heeft betrekking op het verlenen van ambtelijke bijstand aan raadsleden.
In de ontwerpverordening vervult de griffier hierin een centrale rol. Hij is het eerste aanspreekpunt 
als het gaat om ambtelijke bijstand. 
De wens om terughoudend te zijn met regelgeving is een van de redenen om de modelverordening 
van de VNG niet op de voet te volgen als het gaat om het verlenen van ambtelijke bijstand aan 
raadsleden.
In de huidige verordening en in het VNG-model zijn bepalingen opgenomen, die het beroep op 
ambtelijke bijstand beperken en tot het bijhouden van een register verplichten.
Dit register is in de afgelopen jaren nauwelijks of niet bijgehouden en er is geen moment geweest, 
dat dit als een gemis is ervaren.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat raadsleden in de praktijk een normaal beroep op ambtelijke 
bijstand doen en dat nadere regelgeving daarvoor niet nodig is.

De andere aanpassing  heeft betrekking op het onderdeel fractieondersteuning.
De raadsfracties krijgen jaarlijks een bedrag van € 250 als fractievergoeding zonder dat hiervoor iets 
geregeld is.
De regeling volgens de modelverordening van de VNG staat niet in verhouding tot het relatief geringe 
bedrag van de fractievergoeding in Beemster.

Mede met het oog de uitdrukkelijke wens om de administratieve lasten zo veel mogelijk te beperken 
is in de ontwerpverordening gekozen voor zeer beperkte regelgeving.

In artikel 9 van de ontwerpverordening staat dat Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
van toepassing is. Dit onderdeel van de Awb  is van toepassing omdat er sprake is van 
fractieondersteuning in de vorm van financiële middelen.
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> juridische consequenties

N.v.t.

> financiële consequenties

Dit voorstel heeft geen extra financiële consequenties.

Het raadspresidium van Beemster

H.N.G. 
Brinkman,
voorzitter

C.J. Jonges,
Griffier


