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:
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Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2020

Beslispunten
1. Vast te stellen de Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
gemeente Scherpenzeel 2020 onder gelijktijdige intrekking van de
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2017.

Inleiding
Aan de verordening ligt de modelverordening van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) ten grondslag.
De als bijlage bijgevoegde ‘was-wordt’ lijst geeft duidelijk aan waar de Verordening
2020 afwijkt van de verordening 2017 en de VNG modelverordening 2019.
De verordening is verdeeld over twee onderdelen.
Een paragraaf over verzoeken om informatie en bijstand. In grote lijnen is hier de
modelverordening gevolgd.
Het tweede deel van deze verordening betreft de fractieondersteuning; met name
wordt het recht op en de besteding van de bijdrage beschreven. Gekozen is wederom
voor bij verordening vastgestelde bedragen. Ten aanzien van de verantwoording van
de bijdrage is het uit praktisch oogpunt gewenst de huidige werkwijze te handhaven
en daarmee af te wijken van de modelverordening. Het achteraf verantwoording
afleggen waaraan de bijdrage is besteedt en het aanleggen en bijhouden van reserves
is een onevenredige administratieve belasting voor zowel de fracties als de griffie. Met
deze werkwijze wijken we af van de modelverordening van de VNG.
Voor de overige afwijkingen wordt verwezen naar de bijgevoegde was-wordt lijst.
Beoogd effect
Vastgestelde verordeningen na advies van de VNG actualiseren en herzien.
Argumenten

cc.:

-2-

1.1

1.2

Modelverordening VNG als uitgangspunt
Voordeel van het gebruik van de modelverordening is dat over de
formulering van de artikelen al is nagedacht door een redactie van de VNG.
Verzoek om informatie via de griffier
Een van de wijzigingen ten opzichte van de huidige verordening betreft het
verzoek om informatie. Een raadslid wendt zich tot de griffier met een
verzoek om informatie. Deze werkwijze bevordert een gelijk
informatieniveau voor alle belanghebbenden.

Kanttekeningen
1.1
Besteding fractiebijdragen is verantwoordelijkheid van de fracties
Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende,
kaderstellende en controlerende rol te versterken.
Fractiebijdragen worden onder verantwoordelijkheid van de fracties
uitgegeven. De uitgaven van de besteding van fractiebijdragen kunnen in
de steekproef van de interne controle vallen. Reden waarom fracties een
bankrekening op naam van de fractie hebben en gebruik maken bij de
besteding van het overzicht (niet) declarabele kosten.
Proces
De verordening treedt in werking na bekendmaking.
Communicatie
Conform de Wet elektronische publicaties (Wep) geldt per 1 januari 2021 een
verplichting voor gemeenten om alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen,
mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten die niet tot 1 of meer
belanghebbenden zijn gericht, in een officieel elektronisch publicatieblad te doen.
Financiële aspecten
In de begroting wordt jaarlijks een bedrag voor de fractiebijdragen gereserveerd.
Juridische aspecten
De raad heeft volgens artikel 33 van de Gemeentewet recht op ambtelijke
ondersteuning. De fractiebijdrage kent geen wettelijke grondslag.

Namens het presidium,
B.S. van Ginkel-Schuur
griffier

M.J. Zwankhuizen
voorzitter (wnd.)

GEMEENTE SCHERPENZEEL
Raadsbesluit
Agendapunt

:

Onderwerp

: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2020

De raad van de gemeente Scherpenzeel,
gelet op artikel 33, derde lid van de Gemeentewet;
met in achtneming van het advies van presidium.

besluit
1.

Vast te stellen de Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
gemeente Scherpenzeel 2020 onder gelijktijdige intrekking van de
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2017.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 17 december 2020.

B.S. van Ginkel-Schuur
Griffier

M.J. Zwankhuizen
voorzitter (wnd)
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