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 Afdeling: Griffier 
 Portefeuille: Raadsvoorzitter 
 Agendapunt:  
 Onderwerp: Vaststelling verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 

VOORSTEL 

1. Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning gemeente Heerde 
2004 vaststellen. 

2. Financiële gevolgen ad € 1.500,-- voor het jaar 2004 dekken uit post Onvoorziene 
uitgaven en vanaf begrotingsjaar 2005 opnemen in begroting. 

 
TOELICHTING 

Inleiding 

Vanaf 7 maart 2002 geldt de op dualistische leest geschoeide Gemeentewet. Artikel 33 van 
deze wet bepaalt dat uw raad een verordening moet vaststellen waarin de volgende 
onderwerpen worden geregeld: 

- de verlening van ambtelijke bijstand aan (leden van) uw raad, 
- de (financiële) ondersteuning van de in uw raad vertegenwoordigde groeperingen 

(politieke fracties). 
 

Argumenten 

Het vaststellen van genoemde verordening vloeit rechtstreeks voort uit de ontvlechting van 
raad en college conform de gedachten achter het voor de gemeenten vastgestelde 
dualistische bestuursmodel. Onder het monistische bestuursmodel was het zo, dat alles wat 
de raad bereikte via de tafel van het college van burgemeester en wethouders ging.  
Het dualisme heeft hierin een wijziging aangebracht. Een raadslid heeft het wettelijk recht 
van initiatief en van amendement. Om hieraan ook in technische zin uitvoering te kunnen 
geven, is bijstand van de zijde van het ambtelijk apparaat in bepaalde gevallen 
onontbeerlijk. 
Verder gaat het dualistische bestuursmodel ervan uit, dat de raad dan wel afzonderlijke 
raadsfracties contact zoeken en onderhouden met de bevolking.  
Tenslotte kan het zo zijn, dat een raadsfractie onkosten maakt in het kader van de 
uitoefening van het raadslidmaatschap, bijvorbeeld het inhuren van deskundigheid dan wel 
het houden van een bijeenkomst in een dorpshuis. Voorgesteld wordt, per fractie op 
jaarbasis maximaal € 300,-- hiervoor beschikbaar te stellen. 

Advies commissie(s) 

 

Financiële dekking 

Voor het jaar 2004 kunnen de kosten voor fractieondersteuning (op jaarbasis maximaal 
€1.500,--) worden gedekt uit de post Onvoorziene uitgaven. Vanaf 2005 kunnen deze osten 
worden opgenomen in de gemeentebegroting. 

 

Communicatie 

Over dit voorstel is overleg gevoerd binnen het Seniorenconvent. 



Heerde, 16 december 2004. 
 
 
W. Hoornstra   , voorzitter 
Mr. O. Schuwer  , griffier 

BESLUIT: 

Bijlagen:  
Verordening op de ambtelijke bijstand c.a. 


