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Verordening fractieondersteuning 2007

Gevraagd besluit:
De “Verordening op de fractieondersteuning 2007” vast te stellen.
Inleiding en aanleiding
Artikel 33 van de Gemeentewet legt vast 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 thans voorliggende verordening vervangt de Verordening op het fractie-assistentschap
(vastgesteld op 30 november 1983), de Verordening op de ambtelijke bijstand van de gemeente Den Helder
(vastgesteld op 3 juli 2002) en de Verordening op de fractieondersteuning (vastgesteld op 19 april 2006).
Beoogd resultaat
Alle fractieondersteunende regelingen duidelijk gebundeld in een verordening onderbrengen.
Kader
Artikel 33 van de Gemeentewet (zie ook de artikelen 10 tot en met 13 en 15 Gemeentewet).
Argumenten / alternatieven
In de toelichting op de onderhavige verordening zijn de aanpassingen op de oude verordeningen (zie
hierboven) beargumenteerd. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen.
Financiële consequenties
Het voorliggende voorstel heeft geen financiële consequenties.
Juridische consequenties
Het voorliggende voorstel heeft geen juridische consequenties.
Communicatie
Na vaststelling door uw raad zal de verordening op de gebruikelijke wijze bekend worden gemaakt.
Aanpak / uitvoering
De griffier cq de raadsgriffie is eerste aanspreekpunt, waarbij in de uitvoering gebruik wordt gemaakt, voor
zover noodzakelijk, van de specifieke expertise (bijvoorbeeld financiële) in de ambtelijke organisatie.
Den Helder, 19 november 2007
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