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De volgende wijzigingen in de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2009 

vast te stellen: 

- artikel 9 sub f vervalt 

- artikel 10 lid 3 wordt als volgt gewijzigd: Teveel ontvangen gelden worden, nadat de 

raad de verantwoording over dat desbetreffende jaar heeft vastgesteld, bij de fractie in 

rekening gebracht.  

- Artikel 12 vervalt 

- Artikel 13 lid 1: ‘een verslag’ wordt vervangen door ‘betaalbewijzen’. 

- Artikel 13 lid 5 sub b en c vervallen, sub d wordt als volgt gewijzigd: ‘de verrekening….. 

voorschot en’ vervalt 

- Het verantwoordingsformulier wordt vervangen door het bij de verordening gevoegde 

verantwoordingsformulier. 

 

 

De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2014 de verantwoording vastgesteld van de fractie en 

scholingsgelden over 2013. In de vastgestelde memo heeft de Rekeningcommissie wijzigingen 

voorgesteld ten aanzien van de meeneemregeling en wijze van verantwoording van de 

scholingsgelden en fractieondersteuning. 

Onderhavig raadsvoorstel beoogt deze wijzigingen te formaliseren ten aanzien van de 

fractievergoeding. Voor de aanpassingen in de verantwoording van de scholingsgelden is de 

Verordening op de rechtspositie politiek ambtsdragers noodzakelijk. Dit wordt in een separaat 

voorstel aan uw raad voorgelegd. 

 

 

In de memo verantwoording fractieondersteuning en scholingsgelden 2013 heeft de 

Rekeningcommissie het volgende opgenomen: 

”De rekeningcommissie is van mening dat de verantwoording beter moet. Met ingang van de 

verantwoording 2014 moeten de fracties al hun te declareren kosten in 10 categorieën verdelen 

bij de verantwoording. Hiervoor wordt het verantwoordingsformulier voor 2014 aangepast. 
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De 10 categorieën zijn: 

1. Administratiekosten ten behoeve van de gehele fractie 

2. Personele ondersteuning (secretarieel, organisatorisch, inhoudelijk, onderzoek, 

coaching) 

3. Fractie-excursies, werkbezoeken en dergelijke 

4. Ontvangst andere raads- en/of statenleden 

5. Onkosten steunfractieleden 

6. Financiële en facilitaire ondersteuning bij uitwerken van initiatieven 

volksvertegenwoordigende rol 

7. Fractievergaderingen op locatie 

8. Opleidingen, cursussen en seminars die tot doel hebben de kwaliteit van het fractiewerk 

en het functioneren van de fractie als geheel te verhogen en daarmee verband 

houdende reiskosten en koffie- en theeverstrekking 

9. Informatieverstrekking door de fractie, bijvoorbeeld bij een fractienieuwsbrief of het 

opzetten en onderhouden van een deel van een website 

10. Inhuren van (externe of ambtelijke) adviseurs 

 

De rekeningcommissie heeft de volgende aanbevelingen gedaan omtrent de meeneemregeling: 

1. De meeneemregeling voor de scholingsgelden blijven intact. Hiervoor zal een maximum 

gelden dat het bedrag niet boven het maximale meeneembedrag komt van 2 jaren. 

2. De meeneemregeling voor de vergoeding fractieondersteuning zal vervallen met ingang 

van 2014. Niet uitgeven vergoeding wordt terugbetaald c.q. verrekend met de nieuwe 

vergoeding. 

3. De huidige opgebouwde spaarbedragen blijven intact. 

Om deze aanbevelingen te effectueren dient de Verordening op de ambtelijke bijstand en de 

fractieondersteuning 2009 aangepast te worden. Een separaat voorstel hiertoe zal aan de raad 

ter vaststelling worden aangeboden.” 

 

 

De Rekeningcommissie heeft de wijzigingen voorgesteld, deze zijn op 29 oktober 2014 door de 

raad vastgesteld. De Rekeningcommissie wordt bemenst door uit elke fractie één raadslid. 

 

 

Rechten en plichten zijn omschreven in de verordening. 

 

 

Geen. 

 

 

Met de aanpassing vervalt de meeneemregeling voor de fractieondersteuning en kan dus geen 

reserve meer wordt opgebouwd. Tevens wordt de verantwoordingsmethodiek aangepast. 

 

 

De vaststelling van de nieuwe verordening c.a. zal worden bekend gemaakt in de Hoog en 

Laag. Bekendmaking is een voorwaarde voor inwerkingtreding van de verordening.  

 

 

Met dit voorstel wordt slechts beoogd de door de Rekeningcommissie voorgestelde wijzigingen 

te formaliseren, derhalve zijn hiervoor geen alternatieven.  

De verordening zou in zijn geheel ook opnieuw beoordeeld en vastgesteld kunnen worden. 

Draagvlak 

Aanpak/Uitvoering 

Financiële consequenties 

Juridische consequenties 

Communicatie 

Alternatieven 


