
No. 389265-1 

Verordening tot wijziging van Verordening op de ambteli jke 
bijstand en fractieondersteuning 2014 

gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

gelezen het voorstel van de griffier van 30 maart 2016, no. 389259-1; 

gezien het advies van het presdium d.d. 11 april 2016; 

gelet op artikel 33, derde lid, van Gemeentewet 

B E S L U I T : 

vast te stellen de volgende verordening: 

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

Ar t i ke l I Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2014 wordt 
gewijzigd als volgt. 

A Artikel 6 lid 2 wordt gewijzigd als volgt. 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 
Artikel 6 lid 2 Artikel 6 lid 2 
De vergoeding per fractie wordt 
vastgesteld op € 1.873 en de vergoeding 
per raadszetel wordt als volgt 
samengesteld: voor het l e en 2e lid € 2 9 5 
p.p.(100%); voor het 3e en 4e lid € 2 2 1 
p.p.(75%); voor het 5e en 6e lid € 148 
p.p.(50%), voor het 7e en 8e lid C 74 
p.p.(25%). 

De vergoeding per fractie wordt 
vastgesteld op € 1.550,-- en de 
vergoeding per raadszetel wordt als_volgt 
samengesteld: 

a. voor het l e en 2e lid € 245 
p.p.(100%); 

b. voor het 3e en 4e lid C 184 
p.p.(75%); 

c. voor het 5e en 6e lid C 122 
p.p.(50%), 

d. voor het 7e en 8e lid C 6 1 
p.p.(25%). 

B Artikel 12 lid 2 wordt gewijzigd als volgt 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 
Artikel 12 lid 2 Artikel 12 lid 2 
Dit schriftelijke verslag is openbaar en 
wordt gedurende twee maanden na 
indiening van alle verslagen voor een ieder 
ter inzage gelegd. Het presidium stelt de 
verantwoording vast. 

Dit schriftelijke verslag is openbaar en 
wordt gedurende één maand na indiening 
van alle verslagen voor een ieder ter 
inzage gelegd. Het presidium stelt de 
verantwoording vast. 



No. 389265-2 

A r t i ke l I I Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2016. 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering 
van 18 april 2016. 
De griffier, De voorzitt 


