
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

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

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. 

 


