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Gevraagd besluit:
Vaststellen van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Den Helder 2019.
Publiekssamenvatting
In artikel 33 van de Gemeentewet is vastgelegd dat de fracties die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad
recht hebben op ambtelijke bijstand en fractieondersteuning. De uitwerking hiervan dient bij verordening te
worden geregeld. De nu voorliggende verordening vervangt de Verordening op de fractieondersteuning 2007
(vastgesteld op 3 december 2007).
Inleiding
In artikel 33 van de Gemeentewet is vastgelegd dat de fracties die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad
recht hebben op ambtelijke bijstand en fractieondersteuning. De raad stelt hierover een verordening vast. De
huidige verordening op de fractieondersteuning dateert uit 2007. De nu voorliggende verordening vervangt deze
en is aangepast aan de huidige werkwijze en ervaringen van de gemeenteraad.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Een verordening ambtelijk bijstand en fractieondersteuning die aansluit bij de werkwijze van de gemeenteraad
van Den Helder en daar waar mogelijk aansluit bij de VNG-modelverordening.
Kader
Artikel 33 van de Gemeentewet. Dit artikel regelt het vaststellen van een verordening op de
fractieondersteuning en ambtelijke bijstand.
Argumenten
De huidige verordening met betrekking tot fractieondersteuning en ambtelijke bijstand dateert uit 2007. In april
2019 heeft de VNG een gewijzigde modelverordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gepubliceerd.
Bij de nu voorliggende Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Den Helder 2019 is daar waar
mogelijk aansluiting gezocht bij het VNG-model. Daarnaast is de verordening geactualiseerd en sluit nu aan bij
de huidige werkwijze en ervaringen van de gemeenteraad met betrekking tot ambtelijke bijstand en
fractieondersteuning.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude verordening worden hieronder toegelicht.
Artikel 1: Definities.
In dit artikel is onderscheid gemaakt maken tussen de ondersteuning die wordt verleend door ambtenaren van
de griffie en ambtenaren van de reguliere ambtelijke organisatie. De term ‘ambtelijke bijstand’ is voorbehouden
voor gevallen waarin ondersteuning door ambtenaren van de reguliere ambtelijke organisatie wordt verleend.
Artikel 2: Verzoek om informatie en artikel 3: Verzoek om bijstand.
Dit zijn twee nieuwe artikelen. De artikelen leggen het onderscheid tussen het verstrekken van informatie en het
verlenen van ambtelijke bijstand duidelijker vast dan voorheen.
Artikel 4: Geschil over verleende ambtelijke bijstand.
Dit betreft een nieuw artikel. Dit artikel geeft de procedure aan wanneer een raadslid niet tevreden is over de
aan hem verleende ambtelijke bijstand.
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Artikel 5: Verstrekking informatie over verzoeken om ambtelijke bijstand.
Dit betreft een nieuw artikel. Dit artikel voorkomt dat een ambtenaar bij het verlenen van ambtelijke bijstand in
een spagaat komt tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.
Artikel 7: Besteding financiële bijdrage.
Dit artikel is ten opzichte van de modelverordening uitgebreid met voorbeelden uit de oude verordening. Het
betreft overigens nog steeds geen limitatieve opsomming van datgene waaraan de fractievergoeding niet mag
worden besteed.
In de toelichting op dit artikel worden voorbeelden gegeven waaraan de financiële bijdrage wel of niet kan
worden besteed. In de toelichting zijn ook uitgangspunten over de besteding van de financiële bijdrage
opgenomen die het presidium in zijn vergadering van 12 oktober 2015 heeft vastgesteld. Kosten die betrekking
hebben op ‘lief en leed’ mogen niet vergoed worden uit de fractievergoeding. Met betrekking tot het betalen van
consumpties uit de fractievergoeding moet sober worden omgegaan. Voor wat de hoogte van de vergoedingen
aan de fractieassistent betreft wordt door het presidium gewezen op de fiscale aspecten.
Artikel: 6 Recht op financiële bijdrage, artikel 8: Voorschot financiële bijdrage, artikel10: Reserve en artikel 11:
Verantwoording, controle en vaststelling financiële bijdrage.
Deze artikelen zijn overgenomen uit de oude verordening van 2007 en daar waar noodzakelijk geactualiseerd in
de nu voorliggende verordening.
Artikel 9: Gevolgen splitsen en einde bestaan fractie.
Dit artikel is ten opzichte van de oude verordening een afzonderlijk artikel geworden en opnieuw geformuleerd.
Artikel 12: Toelating en ontslag fractieassistent en artikel 13: Rechten van fractieassistenten.
In de modelverordening van de VNG zijn geen artikelen opgenomen over de fractieassistent. Deze artikelen zijn
overgenomen uit de oude verordening van 2007 en daar waar noodzakelijk geactualiseerd in de nu
voorliggende verordening.
Maatschappelijk draagvlak
Draagvlak
Het voorstel is niet referendabel. Op grond van artikel 2, onder k. van de Referendumverordening
Den Helder 2012 zijn verordeningen uitgezonderd voor het houden van een referendum.
Duurzaamheid
Het betreft het actualiseren en vaststellen van een verordening. In dit kader is duurzaamheid niet van
toepassing.
Financiële consequenties
Het voorliggende voorstel heeft geen financiële consequenties.
Communicatie
Na vaststelling door uw raad zal de verordening op de gebruikelijke wijze bekend worden gemaakt.
Realisatie
Nadat de verordening is vastgesteld door de raad en op de gebruikelijke wijze is bekendgemaakt treden de
regels in werking.
Den Helder, 24 juni 2019.
Het presidium van de gemeente Den Helder,
voorzitter
Koen Schuiling
raadsgriffier
mr. drs. M. Huisman
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