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gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Aan de gemeenteraad,
Onderwerp:
Aanpassing Verordening op de ambtelijke bijstand en fractie-ondersteuning
Voorgestelde besluit:
Samenvatting:
In de bestuurspraktijk blijkt aanpassing van de (toelichting op de) “Verordening
op de ambtelijke bijstand en fractie-ondersteuning” wenselijk te zijn. Met dit
voorstel wordt hierin voorzien.
Als eerste zal worden ingegaan op het jaarlijks maaltijdoverleg, zoals enkele
fracties dat hebben. Met aanpassing van de toelichting op de verordening kan
duidelijk gemaakt worden dat- en op welke basis een maaltijdoverleg ten laste
van de fractievergoeding mag worden gebracht.
Als tweede zal worden ingegaan op de verantwoording en controle van de
fractievergoedingen. Uitgaande van een duidelijk kader van uitgaven die ten laste
van de fractievergoeding mogen worden gedaan, kan de verantwoording en
controle achterwege blijven.
Jaarlijks maaltijdoverleg
Diverse raadsfracties organiseren jaarlijks een maaltijdoverleg. Een overleg
bedoeld om onder het genot van een hapje en drankje in gesprek te zijn over de
gemeentelijke politiek in Winsum en de wijze waarop de fractie daarbinnen zo
goed mogelijk kan functioneren. Op basis van de vigerende verordening kan niet
expliciet worden gemaakt of partijen de kosten van het jaarlijkse maaltijdoverleg
uit de fractievergoeding mogen betalen.
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Voorgesteld wordt om aan de toelichting op de verordening toe te voegen dat
partijen de kosten van een jaarlijks maaltijdoverleg, bedoeld ter versterking van
het functioneren als raadsfractie, ten laste van de fractievergoeding mogen
brengen.
Met de voorgestelde aanpassing is, in combinatie met de overige bepalingen inen de toelichting op de verordening, voor de toekomst voldoende duidelijk welke
uitgaven al dan niet uit fractievergoeding kunnen worden bekostigd. Daarmee
wordt tevens aanpassing van het onderdeel verantwoording en controle (zie
hierna) mogelijk.
Het doen van- en de controle op de verantwoording
De fractievergoedingen zoals die in de gemeente Winsum op basis van de
“Verordening op de ambtelijke bijstand en fractie-ondersteuning” uitbetaald
worden, hebben een geringe omvang. In de verordening is ondanks dat, de plicht
opgenomen dat raadsfracties jaarlijks verantwoording afleggen over de gedane
uitgaven. Daarbij is vermeld dat de griffier is belast met de controle van de
verantwoordingen, met de accountant als adviseur.
Wij zijn van mening dat tegen de achtergrond van de beperkte omvang van de
fractievergoedingen enerzijds en de eigen verantwoordelijkheid van de fracties
anderzijds verantwoording en controle niet noodzakelijk zijn.
Voorgesteld wordt de verantwoordingsplicht uit de verordening te schrappen
evenals de (daaraan gekoppelde) controlebepalingen.
Het presidium van de raad
M.A.P. Michels, voorzitter
J. van der Meer MMC, griffier
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Agendanummer:
Vergadering:
De raad van de gemeente Winsum;
gelezen het voorstel van het presidium van de raad
gelet op de artikelen 33 en 149 van de Gemeentewet;
b e s l u i t:
de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning te wijzen
waarbij:
1. artikel 8, lid 3 voortaan luidt: “De extra bijdrage als bedoeld in lid 2 mag
uitsluitend worden ingezet ten behoeve van betaling van een fractieassistent”;
2. artikel 8 lid 4,5 en 6 komen te vervallen;
3. artikel 10, lid 1 voortaan luidt: “De bijdrage voor fractieondersteuning
wordt voor 1 maart van het jaar waarop de vergoeding betrekking heeft
verstrekt”;
4. artikel 10. lid 2 voortaan luidt: “In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden wordt de vergoeding vooreerst uitgekeerd voor de maanden tot en
met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden”;
5. artikel 10, lid 3 voortaan luidt: “In de eerste maand na de maand waarin
de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt, wordt de
vergoeding verstrekt voor de overige maanden van dat jaar”;
6. artikel 10, lid 4 komt te vervallen;
7. artikel 11 komt te vervallen;
8. de toelichting bij artikel 8 voortaan luidt: “In dit artikel is geregeld dat
iedere fractie in de gemeenteraad van Winsum een bijdrage van de gemeente ontvangt van € 500,-- per jaar, eventueel te vermeerderen met
een bedrag van € 624 per jaar (€ 52 per maand) wanneer de fractie een
fractie-assistent heeft aangesteld. Deze bijdrage is een invulling van artikel 33 lid 1 Gemeentewet waarin staat dat de in de raad vertegenwoordigde groeperingen recht hebben op ondersteuning”;
9. aan de toelichting bij artikel 9 wordt aan het slot toegevoegd: “kosten
van het jaarlijks maaltijdoverleg van de fractie”;
10. de toelichting bij de artikelen 10 en 11 vervalt.
11. te bepalen dat de wijzigingen zoals bedoeld in de punten 1 t/m 10 van dit
besluit terugwerkende kracht hebben tot 1 januari 2016;
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
raadsvergadering van
voorzitter,

griffier,
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