Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Langedijk 2018
Was 2016
Wordt 2018
Was:
Artikel 2a. Organisatorische en inhoudelijke ondersteuning
1. De ondersteuning van de gemeenteraadsvergaderingen, fora, (ad hoc) adviescommissies en
onderzoekscommissies in de vorm van organisatie van de vergaderingen, vragenafhandeling,
agenderen, notuleren, plannen en verzending van stukken wordt verzorgd door of namens de
griffier.
2. Het verzoek van de gemeenteraad en de fora, (ad hoc) adviescommissies en
onderzoekscommissies om inhoudelijke ondersteuning in de vorm van informatievoorziening,
het ontwerpen van beleidsstukken, kaders en verordeningen wordt in beginsel neergelegd bij
de griffier. De griffier zal in overleg met de gemeentesecretaris bezien welke ambtelijke
ondersteuning hiervoor moet worden ingeschakeld.
Wordt:
Geschrapt.
Achtergrond: Dit behoort tot de reguliere werkzaamheden van de griffie(r) en ambtelijke
organisatie.
Was:
Artikel 5. Recht op financiële vergoeding
Lid 1 en 2: Vervallen.
Wordt:

1. De fracties als bedoeld in artikel 10 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de
raad ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het
functioneren van de fractie;
2. Deze bijdrage bestaat uit een vast deel van € 1.250 voor elke fractie. Daarnaast ontvangt elke
fractie een bedrag van € 250 per raadszetel.
Achtergrond; Zo wordt aan het besluit voldaan om de fractievergoeding weer in te voeren. Door
voor deze bedragen te kiezen, is de verordening toekomstbestendig in het geval er meer dan de
huidige acht fracties zijn.
Was:
Artikel 6. Besteding financiële vergoeding 2015
2c.
giften
2.d
uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het
rechtspositiebesluit raads- en burgerraadsleden toekomen;
Wordt:
Artikel 6. Besteding financiële vergoeding
2c.
giften (inclusief bloemen, fruitmanden e.d.);
2d.
uitgaven die de leden ingevolge het rechtspositiebesluit raads- en burgerraadsleden
toekomen;
2f.
uitgaven voor communicatie zoals advertenties, website, folders/flyers (incl. verspreiding)
in de periode gelegen een half jaar vóór gemeentelijke verkiezingen in deze gemeente.
Achtergrond: Dit voorkomt dat de verordening elk jaar opnieuw vastgesteld moet worden en een
verduidelijking van het begrip giften. 2d gewijzigd vanwege het onduidelijke taalgebruik. 2f
toegevoegd om te voorkomen dat verkiezingscampagnes door de gemeente gefinancierd worden.

Was:
Artikel 7. Voorschot bijdrage fractieondersteuning
Lid 1 en 2: Vervallen.
Wordt:
Artikel 7. Uitbetaling fractieondersteuning
1. De verstrekking van de bijdrage heeft plaats op basis van een bij de griffier ingediende
declaratie met originele rekening/factuur.
2. Elke fractie kan tot maximaal twee weken na het einde van een kalenderjaar declaraties
met originele rekening/factuur indienen.
3. Indien de griffie meent dat een declaratie (mogelijk) niet in aanmerking komt voor
vergoeding in het kader van de verordening, wordt de indiener (fractie) hierover
geadviseerd.
4. Bij voortdurende onenigheid, beslist het presidium.
5. Het presidium controleert na afloop van het kalenderjaar, op voordracht van de griffie(r) de
ingediende declaraties met originele rekening/factuur en toetst deze aan de verordening in
het kader van de controle van de gemeentelijke jaarrekening.
Achtergrond: Betaling op basis van declaratie is efficiënter dan betaling op basis van
bevoorschotting. Het presidium is het aanspreekpunt voor fracties en griffie(r) bij
meningsverschillen. Het presidium beslist eveneens over de juiste besteding van de
fractievergoedingen na afloop van het kalenderjaar.
Was:
Artikel 8. Tijdstip verstrekken voorschot in verkiezingsjaar
Vervallen.
Wordt:
Artikel 8. Verkiezingsjaar
In een verkiezingsjaar is de fractievergoeding naar rato van de duur voor en na de verkiezingen.
Achtergrond: het aantal partijen en de zetelverdeling kan na verkiezen gewijzigd zijn.
Was:
Artikel 9. Gevolgen splitsen fractie
Lid 1 t/m 3: Vervallen.
Wordt:
Artikel 9. Gevolgen splitsen fractie
Bij splitsing van een fractie heeft verdeling van de op grond van artikel 7, tweede lid, vastgestelde
bijdrage voor de oorspronkelijke fractie plaats over de betrokken fracties naar evenredigheid van
het aantal bij de splitsing betrokken leden.
Achtergrond: Dit is conform de VNG modelverordening, maar aangepast aan declaratie ipv
bevoorschotting.
Was:
Artikel 10. Reserve
Lid 1 t/m 6: Vervallen.
Wordt:
Artikel 10. Reserve
De raad reserveert het in een jaar niet gebruikte gedeelte van de bijdrage van het fractiebudget
niet, maar laat dit terugvloeien naar de algemene reserve.
Achtergrond: er wordt niet gewerkt met bevoorschotting. “Overgebleven goederen blijven
eigendom van de rederij.”

Was:
Artikel 11. Verantwoording en controle bijdrage 2015
1. Elke fractie legt in het eerste kwartaal van 2016 verantwoording af over de besteding van de
bijdrage voor fractieondersteuning 2015 onder overlegging van een verslag en bijbehorende
nota’s.
2. Controle van het verslag vindt plaats door team Planning & Control. Team Planning & Control
brengt door toedoen van de griffier advies uit aan de raad. De verantwoording maakt
onderdeel uit van de accountantscontrole van de jaarrekening.
3. De raad stelt na ontvangst van het advies van de accountant de bedragen van de uitgaven
van een fractie over 2015 vast. Het niet-gebruikte gedeelte over 2015 vloeit terug in de
gemeentekas.
b t/m d: Vervallen.
Wordt:
Geschrapt.
Achtergrond: dit is reeds opgenomen in artikel 7, daarnaast is het opnemen van jaartallen in een
algemene verordening niet handig.
Was:
Artikel 12. Toepassing Awb
Wordt:
Artikel 11. Toepassing Awb
Idem voor artikelen 13, 14 en 15.

