
 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Informatieronde 

Onderwerp  Verordeningen rechtpositie en fractieondersteuning raads- en burgerleden 

Datum Behandeling  26 november 2019 

Portefeuillehouder  Dhr. Passenier beantwoorde de vragen in zijn hoedanigheid als voorzitter van 
de commissie Begroting en Verantwoording  

Aanwezig  Woordvoerders, de griffier, overige raads- en burgerleden, en 4 toeschouwers 
op de publieke tribune. 

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

Voorzitter  Dhr. Severijns  

Secretaris  Mw. Bouwmeester  

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. De 
woordvoerders stellen vragen over onder andere waarom de afwijking van de 
modelverordening van de VNG, waarom deze afwijkt van wat er in het 
verleden in de verordening beschreven stond, de vergoedingen van 
deelnemers aan het presidium en dergelijke groepen, een vergelijking met 
overige gemeenten, de onderzoekscommissie, de reactie van de accountant 
en de vereniging van raadsleden en overige bezuinigingsmaatregelen. Dhr. 
Passenier, ambtelijk ondersteund door de griffier, beantwoort de vragen.  

De voorzitter concludeert hierna dat tijdens de raadsvergadering van 
diezelfde avond zal worden voorgesteld het raadsvoorstel in te trekken. Dit 
zodat het voorstel kan worden aangepast. Op 17 december wordt er dan 
tijdens de raadsvergadering besloten over het aangepaste raadsvoorstel, die 
gaat over de verordeningen rechtspositie en fractieverordening 2019. Tijdens 
de raadsronde van 10 december wordt er dan gedebatteerd over de 
gewenste uitgangspunten voor de verordening fractieondersteuning 2021. 
Hierna wordt de vergadering gesloten.  

Toezeggingen - 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Informatieronde  

Onderwerp Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 & 

Verordeningen fractieondersteuning 2019 en 2021. 

Portefeuillehouder / 

Programmanummer 0 Bestuur en ondersteuning 

Behandelend ambtenaar J. Goossens 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

De raad is geïnformeerd over de nieuwe verordening rechtspositie raads- en 
commissieleden, de Verordeningen fractieondersteuning 2019 en 2021 en de 
inhoudelijke keuzes bij beide verordeningen. 

Vorm bijeenkomst Informatieronde 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De raad 

Verloop voorgaande 
proces 

De verordeningen zijn door de griffie & de commissie B&V voorbereid. De 
commissie B&V heeft een aantal keuzes gemaakt, welke als voorstel 
verwerkt zijn in de verordeningen. 

 

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. 

 
Inzake de fractieondersteuning worden twee verordeningen voorgelegd. 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 commissie begroting en verantwoording stelt daarnaast voor 
om met ingang van 2021 een inhoudelijke aanpassing te doen door het 
vast/flexibel systeem van fractieondersteuning te wijzigen in enkel een flexibel 
systeem, waardoor de budgetten van de raad beter beheersbaar blijven bij 
afsplitsingen in de raad. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te laten informeren over de verordeningen en vragen te stellen. Dit alles 
ter voorbereiding op de raadsronde en de besluitvorming in de 
raadsvergadering. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd? 

Nee. 

Vervolgtraject Raadsronde, gevolgd door de raadsvergadering. 

 


