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gemeente 

NOORDOOSTPOLDER 

Emmeloord, 31 maart 2016. 

Onderwerp 
Vaststellen wijzigingsverordening op de verordening ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning 

Advies presidium 
Hamerstuk. 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

Voorgesteld besluit 
De verordening tot wijziging van Verordening op de ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning 2014 vaststellen. 

Doelstelling 
Een correcte verordening. 

Inleiding 
Tijdens de controle van de fractiebudgetten is geconstateerd dat in de 'Verordening op de 
ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2014' onjuiste bedragen zijn opgenomen 
voor de fractiebudgetten. Daarom wordt voorgesteld de verordening te wijzigen. 

Argumenten 

1.1 De verordening dient de juiste bedragen te bevatten 

In het raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld om de huidige verordening vast te stellen, 
is het volgende opgenomen over de bedragen: 

Bedragen 
Gedurende de raadsperiode 2010-2014 waren er 9 fracties. In eerste instantie bedroeg 
het budget voor fractievergoeding € 24.081,-. Door middel van een amendement op de 
begroting in november 2010 is het budget met ingang van 1 januari 2011 verlaagd naar 
€19.990,-. 

Er wordt voorgesteld het bestaande budget ook als uitgangspunt te nemen voor de 
nieuwe raadsperiode. Per fractie wordt er dan een vast bedrag van € 1.550,- toegekend 
en vervolgens wordt er een staffeling toegepast voor de vergoeding per raadslid. Voor 
het l e en 2e lid wordt € 245,- (100%) vergoed, voor het 3e en 4e lid 184,- (75%), voor 
het 5* en 6e lid €122,- (50%) en voor het 7e en (eventueel) 8e lid € 61,- (25%). 

De bedragen die in het raadsvoorstel worden voorgesteld, zijn ook de bedragen die 
jaarli jks worden voldaan aan de fracties. In de verordening zijn echter abusievelijk de 
oude (hogere) bedragen blijven staan. Daarom wordt voorgesteld om de verordening te 
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wijzigen en de lagere bedragen uit het raadsvoorstel over te nemen in de verordening. 

1.2 De termijn die wordt genoemd in artikel 12 lid 2 sluit niet aan bij de praktijk 

In artikel 12 lid 2 van de verordening staat een termijn van terinzagelegging genoemd 
van twee maanden. In de praktijk is er echter sprake van een termijn van één maand. 
Omdat deze termijn voldoet wordt voorgesteld om de termijn te wijzigen van twee naar 
één maand. 

Kanttekeningen 
[.-.] 

Planning/uitvoering 
De verordening zal zo spoedig mogelijk worden bekend gemaakt en treedt in werking op 
1 mei 2016. 

Bijlagen 
Verordening tot wijziging van Verordening op de ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning 2014 

De griffier, 
R.F. Wassink 

Portefeuillehouder : 
Steller : mevrouw J. Kattenberg; 35 03; d.kattenberg@noordoostpolder.nl 


