
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst raadsronde   

Onderwerp  Raadronde Verordeningen rechtspositie & fractieondersteuning raads- en 
burgerleden 

Datum Behandeling  10 december 2019 

Portefeuillehouder  Dhr. Passenier (in zijn rol als voorzitter van de commissie B&V) 

Aanwezig  Woordvoerders en overige raads/burgerleden, ambtenaren, en 
burgers/afgevaardigden organisaties (totaal 8). 

Woordvoerders  Dhr. Wijnands (D66), mw. Schut (SP), dhr. Betsch (PVV), dhr. Gorren (SAB), 
dhr. Peeters (CDA), dhr. IJssermans (PVM),  dhr. Beckers (VVD), dhr. Van 
Est (50PLUS), dhr. Gunther (GG), mw. Fokke (PvdA), dhr. Steijns (SPM). 

Voorzitter  Michel Severijns  

Secretaris  Kelsey Bouwmeester 

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en benoemt de 
parallele sessies. Tevens schetst hij de inhoud en het verloop van deze ronde. 

 
Vervolgens spreken de aanwezige fracties over de verordeningen. De meeste 
fracties geven aan akkoord te kunnen gaan met de verordening rechtspositie. 
Enkele fracties geven aan geen voorstander te zijn van de extra vergoedingen 
die raadsleden krijgen voor hun deelname aan specifieke commissies. Ook 
vragen enkele fracties zich af of het wel verstandig is om de begroting van de 
raad überhaupt te verhogen. 
Wat betreft de verordening fractieondersteuning maken de aanwezige 
woordvoerders opmerkingen over onder andere: de beheersbaarheid van het 
budget bij afsplitsingen, de hoogte van het totale budget (ook in vergelijking 
tot andere gemeenten), het aansluiten bij de modelverordening van het VNG, 
de noodzaak van een vaste voet in combinatie met een mogelijk variabel deel 
en transparantie van de fractiegelden. 
 
Dhr. Passenier, ambtelijk ondersteund door de griffier mw. Goossens, 
beantwoord de vragen en zegt de door de fracties uitgesproken kaders mee te 
nemen in de nieuwe besprekingen over de fractieondersteuning in de 
commissie B&V.  
 
Er blijkt een verschil van mening te zijn over de toepassing van artikelen 11 en 
12 van de Verordening Rechtspositie en Fractieondersteuning raads- en 
commissieleden. Deze artikelen gaan over de financiële gevolgen van 
afsplitsing. De artikelen kunnen gelezen worden als zijnde dat, bij een 
fractieafsplitsing, de splitsing van de middelen voor fractieondersteuning in 
stand blijft tot aan de verkiezingen. Het kan ook gelezen worden als zijnde dat 
na het jaar van afsplitsing er twee volwaardige fracties zijn in plaats van een, 
die beiden recht hebben op de middelen voor fractieondersteuning per fractie. 
Afgesproken wordt dat de griffie de VNG vraagt deze artikelen te interpreteren 
en hun reactie terugkoppelt aan de raad.  

 
Er is geen behoefte aan een tweede termijn. 
 
Aan het einde van de ronde vraagt de voorzitter of het voorstel door kan gaan. 
De woordvoerders geven aan dat de verordening rechtspositie als hamerstuk 



 

 

 

 

 

 

naar de raadsvergadering van 17 december kan. Een woordvoerder geeft aan 
de verordening fractieondersteuning mee terug te willen nemen naar zijn 
fractie, zodat het voorstel doorgaat naar de raadsvergadering maar het nog 
niet duidelijk is of het een hamerstuk betreft. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Toezeggingen  1. De griffie vraagt de VNG artikelen 11 en 12 uit de verordening 

rechtspositie en fractieondersteuning raads- en commissieleden te 

interpreteren en koppelt de reactie van de VNG terug aan de raad.  

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 & Verordening 
fractieondersteuning 2019  

Datum 10 december, 2019 

Portefeuillehouder / 

Programmanummer 0 Bestuur en ondersteuning 

Behandelend ambtenaar J. Goossens 

 
Doel van de bijeenkomst 

De raad debatteert over de wenselijke kaders van een toekomstige 
verordening fractieondersteuning om de commissie B&V van input te voorzien 
voor nieuwe besprekingen over deze verordening. Ook hebben raads- en 
burgerleden tijdens deze bijeenkomst de kans om het raadsvoorstel inzake de 
Rechtspositie raads- en commissieleden 2019 en het herziene raadsvoorstel 
inzake de Fractieondersteuning (2019) te bespreken ter voorbereiding op 
besluitvorming.  

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De gemeenteraad 

Verloop voorgaande 
proces 

De verordeningen zijn door de commissie B&V voorbereid.  

Tijdens de informatieronde van 26 november jl. zijn twee raadsvoorstellen 
besproken. De verordening rechtspositie raads- en commissieleden en de 
verordeningen fractieondersteuning 2019 en 2021. De verordening rechtpositie 
is door naar de raadsronde van vanavond (10 december). Met betrekking tot 
het raadsvoorstel over de verordening fractieondersteuning 2019 en de 
verordening 2021 verzochten de woordvoerders de commissie B&V om binnen 
nieuw te stellen kaders met een voorstel te komen. Het raadsvoorstel is 
daartoe niet geamendeerd, maar in de raadsvergadering ingetrokken.  

Het is van belang dat over de verordening Rechtspositie en de verordening 
Fractieondersteuning op dezelfde dag een besluit wordt genomen. De griffie 
heeft daarom de verordening fractieondersteuning 2019 voorbereid; hierin zijn 
redactionele wijzigingen aangebracht en wat zaken veruidelijkt. De bepalingen 
ten aanzien van de afsplitsing zijn hetzelfde gebleven. Beide raadsvoorstellen 
(rechtposititie van raadsleden en burgerleden en fractieondersteuing 2019) 
worden in deze raadsronde behandeld. Bovendien kan er tijdens deze 
raadsronde gesproken worden over de kaders die de woordvoerders de 



 

 

 

 

 

 

commissie B&V mee willen geven voor een toekomstige verordening 
fractieondersteuning.  

Inhoud  In december 2018 is het Rechtspositiebesluit decentrale politieke 
ambtsdragers gewijzigd die per 1 januari 2019 geldt. Dit besluit vormt samen 
met de Gemeentewet de kaders voor de wijzigingen. Binnen deze wet- en 
regelgeving dienen er nog een aantal zaken op lokaal niveau te worden 
vastgelegd. Aangezien de thans geldende verordening enerzijds bepalingen 
over de rechtspositie, en anderzijds bepalingen over de fractieondersteuning 
geldt, dient gelijktijdig met de nieuwe verordening Rechtspositie raads- en 
commissieleden eveneens een verordening aangaande de 
fractieondersteuning te worden vastgesteld. Dit om een vacuümperiode te 
voorkomen. Derhalve wordt gelijktijdig separaat ter besluitvorming aangeboden 
de verordening Fractieondersteuning 2019. De laatstgenoemde verordening 
bevat de bepalingen aangaande fractieondersteuning, welke in de huidige 
verordening Rechtspositie staan opgenomen.  

De verordening 2019 is het resultaat van de technische aanpassing ten 
gevolgde van de nieuwe verordening rechtspositie en dient om een 
vacuümsituatie te voorkomen. De bepalingen ten aanzien van de afsplitsing 
zijn hetzelfde gebleven.  

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Besluitvorming voor te bereiden voor raadsvoorstel rechtspositie raadsleden en 
burgerleden en raadsvoorstel fractieondersteuning 2019, en input te leveren 
voor de kaders van een toekomstige verordening fractieondersteuning.  

Vervolgtraject Na deze ronde zal besluitvorming plaatsvinden in de raadsvergadering van 17 
december betreffende het raadsvoorstel rechtspositie en het raadsvoorstel 
fractieondersteuning 2019. Tevens zal de input over de gewenste kaders voor 
de toekomstige verordening Fractieondersteuning meegenomen worden in 
nieuwe besprekingen door de commissie B&V over deze verordening. 

 


