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DATUM  14 december 2020 

AGENDAPUNT  3.05. 

ONDERWERP  Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 

PORTEFEUILLEHOUDER  M. Bonsen-Lemmers 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Algemeen bestuur 

ZAAKNUMMER  ZK20002427 

AANLEIDING  Naar aanleiding van de verantwoording van het fractiebudget 2019 dit voorjaar heeft het 

presidium verzocht om dit administratieve proces tegen het licht te houden en de 

verordening hierop aan te passen. Daarnaast heeft de VNG in 2019 een nieuw model 

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning aan gemeenteraden aangeboden. 

Dit heeft er toe geleid dat de vigerende verordening uit 2012 in zijn totaal is ge-update.  

 

KADER  Artikel 33 Gemeentewet, en artikel 4:21 Algemene wet bestuursrecht (AWB).  

WIJ STELLEN VOOR  1. De Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Koggenland, 2020 vast te 

stellen;  

2. De Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Koggenland, 2012 in te 

trekken.  

BEOOGD 

RESULTAAT 

 In de voorliggende Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning, Koggenland 

2020 is de werkwijze en uitvoering van de wettelijke verplichting vastgelegd.  

ONDERBOUWING  Artikel 33 van de Gemeentewet bepaalt dat de raad en elk van zijn leden recht hebben op 

ambtelijke bijstand en dat in de raad vertegenwoordigende groeperingen (de fracties) recht 

hebben op ondersteuning in de vorm van een financiële fractiebijdrage. Hiervoor moet de 

raad een verordening vaststellen. De gemeente Koggenland werkt op dit moment met de 

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning , vastgesteld in 2012.  

 

In 2019 heeft de VNG een nieuwe modelverordening ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning opgesteld. Belangrijk verschil met de vorige modelverordening is dat 

de griffier – daar waar het gaat om ambtelijke bijstand, hoofdstuk 1- een meer centrale rol 

heeft gekregen vanuit het gegeven dat hij het eerste aanspreekpunt is als het gaat om 

verzoeken om bijstand. In de voorliggende verordening is dit gezichtspunt van de VNG 

doorgevoerd.  
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 De Verordening wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd, en de penningmeesters 

van de in de raad vertegenwoordigende fracties worden geïnformeerd over het besluit.  

 

Datum 30 november 2020 

 

Presidium van Koggenland. 

In hoofdstuk 2 van de verordening is de financiële bijdrage voor fractieondersteuning 

geregeld. Het VNG laat hier veel ruimte over aan gemeenten.  

De voorliggende verordening sluit aan op het Rechtspositiebesluit decentrale politieke 

ambtsdragers en bijbehorende Verordening die uw raad in 2019 heeft vastgesteld. Het gaat 

daarbij om kosten die niet meer betaald mogen worden uit de financiële bijdrage 

fractieondersteuning, maar gedeclareerd moeten worden op basis van het 

Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (denk daarbij aan bepaalde reis- en 

verblijfskosten, kosten voor scholing, voor digitalisering, en dergelijke).  

Een andere wijziging in de voorliggende verordening is de verantwoordelijkheid van de 

financiële verantwoording van de besteding van het budget. In de vigerende verordening 

was dit niet duidelijk geregeld waardoor het proces van verantwoording veel tijd vergden 

en steevast na vaststelling van de Jaarrekening aan de raad werd aangeboden. In de 

voorliggende verordening is het presidium als verantwoordelijke aangewezen om de 

controle van de verantwoording  in april van elk jaar uit te voeren. Hiermee wordt 

tegemoet gekomen aan de wens van het presidium om meer grip te krijgen op tijdige 

aanlevering van de verantwoording en zicht op het fractiebudget.  

KANTTEKENINGEN  Bij de verordening is het overzicht gevoegd van voorbeelden van kosten die wel/niet 

gedeclareerd mogen worden. Dit is de ge-update- versie van de in vorige jaren gebruikte 

checklist.  

FINANCIËN  Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen. 

DUURZAAMHEID  Nvt. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Het niet vaststellen van deze verordening leidt tot onduidelijkheden over het rechtmatig 

declareren van kosten (Rechtspositiebesluit) en over de deadline van de jaarlijkse 

verantwoording van het fractiebudget.  

 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 Nvt.  

COMMUNICATIE 

EN VERVOLG  

     

De penningmeesters van de in de gemeenteraad vertegenwoordigende fractie worden 

geïnformeerd over het besluit.  

BIJLAGEN  1. Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning, 2020 

2. Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning, 2012 

3. Modelververordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning, VNG, 2019 


