Amendement
De Gemeenteraad van Langedijk, in vergadering bijeen op 7 november 2017,
sprekend over de Programmabegroting 2018,
Gelezen het voorstel van college d.d. 3 oktober 2017,
Overwegende dat,
1. Na de bezuinigingsopgave in de begroting van Langedijk géén middelen meer zijn gereserveerd
voor fractieondersteuning;
2. De Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2016 hierop is aangepast;
3. Hoewel voorstellen voor nieuw beleid normaliter worden ingebracht bij de Kadernota, het
college ook in de programmabegroting voorstellen hiertoe doet;
4. Het college hierbij voorbijgaat aan middelen voor fractieondersteuning;
5. Artikel 33, onderdeel 3, Gemeentewet aangeeft:
De raad stelt met betrekking tot de ambtelijke bijstand en de ondersteuning van de in de raad
vertegenwoordigde groeperingen een verordening vast. De verordening bevat ten aanzien van de
ondersteuning regels over de besteding en de verantwoording;
6. Hieruit blijkt dat de wetgever nadrukkelijk beoogt dat fracties over een eigen budget beschikken;
7. De fracties in de raad van Langedijk met een eigen budget betere mogelijkheden hebben de
politieke rollen te vervullen;
8. Een budget voor fractieondersteuning betekent dat paragraaf 2 van de verordening hernieuwd
vorm moet worden gegeven.
Besluit:
1. Het dictum bij de Programmabegroting 2018 als volgt te wijzigen:
de Programmabegroting 2018 vast te stellen, onder toevoeging van, onder Structurele mutaties
nieuw beleid na Kadernota 2018 (Programmabegroting 2018, bladzijde 28):
Omschrijving
2018 2019 2020 2021
Bijdrage fractieondersteuning
13
17
17
17
2. Deze kosten ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
3. In de raadsvergadering van 6 maart 2018 een gewijzigde ‘Verordening ambtelijke bijstand en
fractieondersteuning’ vast te stellen
4. Deze verordening in werking te laten treden op 1 april 2018.
Ondertekend door de fracties van:
PvdA
Dorpsbelang Langedijk
VVD
Kleurrijk Langedijk
Hart voor Langedijk/D66
CDA
GroenLinks
ChristenUnie

TOELICHTING
Herinvoering van het fractiebudget is feitelijk nieuw beleid. Uitgangspunt moet zijn dat financiële
middelen volgen op beleid. Daarom wordt eerst voorgesteld de oude verordening (met twee
wijzigingen) nieuw leven in te blazen. Met de invoeringsdatum van 1 april 2018 wordt beoogd dat de
fracties in de nieuwe raad een goede start kunnen maken.

