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Nr.     3. Bestuur\4852  

B&W-besluit    

Uitwisseling    

Raad    22-05-2014 

Agendanummer   10 

 

Onderwerp:  

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 

 

 

Wij stellen voor 

de nieuwe verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning vast te stellen. 

 

Bestaand kader:  

Gemeentewet artikel 33; 

Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning, vastgesteld op 2-12-2010; 

Verordening op de raadscommissie 

Raadsbesluit van 26-3-2014 over verordening Rechtspositie wethouders, raads- en 

commissieleden 

 

Doelstelling:  

Een werkbare vergoedingsregeling creëren voor de kosten van papierloos werken  

door burgerleden 

 

Inleiding: 

Op 26 maart besloot uw raad tot vaststelling van de verordening rechtspositie 

wethouders, raads- en burgerleden. In deze verordening is een vergoedingsregeling 

opgenomen voor de kosten van papierloos werken door de raadsleden. U hebt de 

verordening vastgesteld na de toezegging dat aan u op korte termijn een aanpassing 

zou worden voorgelegd van de verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning, 

waarin een regeling voor de burgerleden is opgenomen. 

Met dit voorstel voldoen wij hieraan. 

 

Argumenten: 

1. De nieuwe verordening bevat een vergoedingsregeling voor de kosten van 

papierloos werken door burgerleden. 

In artikel 5 van de voorgestelde verordening is opgenomen dat elke fractie op 

aanvraag één maal per vier jaar een tegemoetkoming ontvangt voor de aanschaf 

of het gebruik van eigen computerapparatuur met toebehoren ten behoeve van 

het functioneren van elk burgerlid dat op voordracht van de fractie is benoemd. 
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2. Door de vergoeding via de fractiebudgetten te laten lopen wordt voorkomen dat 

wisselingen van burgerleden te veel administratieve rompslomp met zich brengen. 

De ervaring leert dat burgerleden vaker tussentijds hun lidmaatschap beëindigen 

dan raadsleden. Met het oog hierop wordt apparatuur die is aangeschaft voor een 

burgerlid niet diens eigendom, maar blijft van de fractie. De fractie behoudt de 

tegemoetkoming wanneer het betreffende burgerlid zijn lidmaatschap beëindigt, 

mits binnen drie maanden een opvolger wordt benoemd. De aangeschafte 

apparatuur kan dan aan de opvolger worden doorgegeven. Pas als binnen deze 

termijn geen opvolger wordt benoemd, zal terugbetaling plaatsvinden van een 

evenredig deel van het door de gemeente betaalde bedrag. 

 

Financiële dekking: 

Op 27 maart zijn 12 burgerleden benoemd. Mogelijk komen hier in de loop van de 

raadsperiode nog enkele burgerleden bij. Waarschijnlijk zal het maximaal toegestane 

aantal van 3 per fractie niet door alle fracties worden gebruikt. Wij verwachten dat de 

kosten (€ 1000,- per 4 jaar per burgerlid) gedekt kunnen worden uit de voordelige 

saldi van de posten Fractieondersteuning en Presentiegelden commissieleden over 

2013. 

 

Urgentie: 

Om ook de burgerleden papierloos te kunnen laten werken is het wenselijk dat de 

raad in zijn eerstvolgende vergadering de nieuwe verordening vaststelt. 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan, J. Broekhuis 

griffier burgemeester 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (inclusief wijzigingen t.o.v. verordening vastgesteld 

dd 02-12-2010) 

Informatie bij: mw.E. Hulspas-Jordaan, e.hulspas@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 204 

 

 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl


 

3 

R
A

A
D

S
B
E
S
L
U

IT
 

 
 

  

Nr.     3. Bestuur\4852 

B&W-besluit    

Uitwisseling    

Raad    22-05-2014 

Agendanummer   10 

 

 

Onderwerp: 

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van de griffier en de voorzitter, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet, 

 

besluit:  

- de nieuwe verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning vast te 

stellen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 22 mei 2014. 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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