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Was- wordt lijst
Bestaande tekst
Artikel 3, lid 4
Als de ambtelijke bijstand op grond van het
derde lid wordt geweigerd deelt de secretaris
dit met redenen omkleed mee aan de griffier
en aan het raadslid door wie het verzoek is
ingediend. De griffier of het raadslid kan de
burgemeester verzoeken de ambtelijke bijstand
alsnog te laten verlenen. De burgemeester
beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek.

Nieuwe tekst
Artikel 3, lid 4
Als de secretaris het verzoek om ambtelijke
bijstand weigert, deelt hij dit met redenen
omkleed mee aan de griffier en aan het
raadslid door wie het verzoek is ingediend. De
griffier of het raadslid kan de burgemeester
verzoeken met de griffier en de secretaris en
zo nodig het raadslid in overleg te treden over
het alsnog laten verlenen van de ambtelijke
bijstand. De burgemeester geeft zo spoedig
mogelijk gehoor aan dit verzoek.

Bestaande tekst
Artikel 4, lid 2
Als overleg met de secretaris niet leidt tot een
voor beide partijen bevredigende oplossing kan
het raadslid de zaak aan de burgemeester
voorleggen. De burgemeester voorziet zo
spoedig mogelijk in de kwestie.

Nieuwe tekst
Artikel 4, lid 2

Bestaande tekst
Artikel 5. Verstrekking informatie over
verzoeken om ambtelijke bijstand
1.
De secretaris verstrekt aan het lid van het
college op wiens werkzaamheden een verzoek
om ambtelijke bijstand betrekking heeft,
desgevraagd een afschrift van het verzoek.
2.
Als het college of één of meer leden van het
college informatie wensen over een verzoek om
ambtelijke bijstand of over de inhoud van
verleende ambtelijke bijstand, wenden zij zich
daartoe rechtstreeks tot het betrokken
raadslid.

Nieuwe tekst
Artikel 5. Verstrekking informatie over
verzoeken om ambtelijke bijstand

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 7. Besteding financiële bijdrage

Artikel 7. Besteding financiële bijdrage

1. Een fractie besteedt de financiële bijdrage
uitsluitend om de volksvertegenwoordigende,
kaderstellende of controlerende rol van de
fractie te versterken. De financiële bijdrage
mag in ieder geval niet gebruikt worden ter

1. De financiële bijdrage wordt uitsluitend
besteed aan ondersteuning die ertoe strekt de
volksvertegenwoordigende, kaderstellende of
controlerende rol van de fractie te versterken.
2. De financiële bijdrage wordt in ieder geval

2. Als overleg met de secretaris niet leidt tot
een ook voor het raadslid bevredigende
oplossing, kan deze de burgemeester verzoeken
met de griffier en de secretaris en zo nodig het
raadslid in overleg te treden over de aan hem
verleende ambtelijke bijstand. De burgemeester
geeft zo spoedig mogelijk gehoor aan dit
verzoek.

Lid 1 geschrapt

Als het college of een of meer leden van het
college informatie wensen over een verzoek om
ambtelijke bijstand of over de inhoud van
verleende ambtelijke bijstand, wenden zij zich
daartoe rechtstreeks tot het betrokken
raadslid.

bekostiging van:
a.uitgaven die in strijd zijn met enige
wettelijke bepaling;
b.betalingen, inclusief die ter voldoening van
contributie, aan politieke partijen, met
politieke partijen verbonden instellingen of
natuurlijke personen anders dan ter vergoeding
van diensten of goederen geleverd ten behoeve
van de versterking van de fractie op basis van
een gespecificeerde, reële declaratie of
arbeidsovereenkomst;
c.giften, leningen, beleggingen en
voorschotten;
d.uitgaven die op grond van enige andere
wettelijke regeling in aanmerking komen voor
vergoeding van overheidswege, inclusief
uitgaven in verband met
verkiezingsactiviteiten, of de kosten voor nietpartijpolitiek georiënteerde scholing in verband
met de vervulling van de functie van raads- of
commissielid, voor zover deze door of namens
de gemeente wordt aangeboden of verzorgd.

niet gebruikt ter bekostiging van:
a. betalingen, inclusief die ter voldoening van
contributie, aan politieke partijen, met
politieke partijen verbonden instellingen of
natuurlijke personen anders dan ter vergoeding
van diensten of goederen geleverd ten behoeve
van de versterking van de ondersteuning van de
fractie op basis van een gespecificeerde, reële
declaratie of arbeidsovereenkomst, of
b. giften, leningen, beleggingen en
voorschotten, of
c. uitgaven die op grond van enige andere
wettelijke regeling in aanmerking komen voor
vergoeding van overheidswege, inclusief
uitgaven in verband met
verkiezingsactiviteiten, of
d. vergoeding voor werkzaamheden door raadsen commissieleden voor de fractie, of
e. het plaatsen van een advertentie met
algemene inhoudelijke partijpolitieke opvatting
(politieke partij), of
f. consumpties.

