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Was in 2020 Wordt in 2022 Toelichting (zo nodig) 

Titel 
Verordening op ambtelijke 
bijstand en 
fractieondersteuning gemeente 
West Betuwe 2019 

Titel 
Verordening op ambtelijke 
bijstand en 
fractieondersteuning gemeente 
West Betuwe 2022 

Jaartal is aangepast. 

Artikel 6 lid 2 
De financiële bijdrage bestaat 
uit een basisbedrag van  
€ 2.100,- per fractie en een 
variabel deel van € 300,- per 
raadszetel. 

Artikel 6 lid 2 
De financiële bijdrage bestaat 
uit een basisbedrag van  
€ 1.100,- per fractie en een 
variabel deel van € 150,- per 
raadszetel. 

De bedragen zijn aangepast 
n.a.v. de bezuinigingen die zijn 
doorgevoerd bij West Betuwe in 
financieel evenwicht in 2020. 

Artikel 7 lid 3c 

Devices voor burgerleden ter 

ondersteuning van het 

functioneren van de fractie. 

Devices voor burgerleden ter 

ondersteuning van het 

functioneren van de fractie. 

Door inmiddels gewijzigde 

wetgeving zullen, ingaande de 

nieuwe raadsperiode 2022-

2026, de devices van 

gemeentewege worden 

verstrekt en zal de financiële 

bijdrage hierop naar 

evenredigheid worden 

aangepast. 
 

Artikel 7 lid 3c 
Komt te vervallen 

Door gewijzigde wetgeving 

worden, ingaande de nieuwe 

raadsperiode 2022-2026, de 

devices van gemeentewege 

verstrekt en zal de financiële 

bijdrage hierop naar 

evenredigheid worden 

aangepast. 

Bovenstaande tekst was ook al 

opgenomen in de Verordening 

van 2020. 
 

Artikel 13 

1. Deze verordening 

treedt in werking de 

dag na die van de 

bekendmaking en 

werkt terug tot 1 

januari 2020. 

2. Deze verordening 

wordt aangehaald als: 

Verordening ambtelijke 

bijstand en 

fractieondersteuning 

West Betuwe 2020. 

Artikel 13 

1. Deze verordening 

treedt in werking de 

dag na die van de 

bekendmaking en 

werkt terug tot 1 

januari 2022. 

2. Deze verordening 

wordt aangehaald als: 

Verordening ambtelijke 

bijstand en 

fractieondersteuning 

West Betuwe 2022. 

Jaartallen in ieder lid zijn 
aangepast. 
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3. De Verordening 

ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 

2019 wordt 

ingetrokken met 

terugwerkende kracht 

per 1 januari 2020. 
 

3. De Verordening 

ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 

2020 wordt 

ingetrokken met 

terugwerkende kracht 

per 1 januari 2022. 
 

Toelichting-algemeen 
3e alinea 

De griffiemedewerkers 

(ongeacht functiebenaming) 

vallen onder het gezag van de 

griffier. De voorrondegriffiers 

die niet formeel ondergebracht 

zijn bij de griffie handelen in 

ieder geval bij de uitvoering van 

de werkzaamheden als 

voorrondegriffier 

overeenkomstig de 

aanwijzingen van de griffier. 

Toelichting-algemeen 
3e alinea 

De griffiemedewerkers en 

commissiegriffier(s) (ongeacht 

functiebenaming) vallen onder 

het gezag van de griffier. De 

voorrondegriffiers die niet 

formeel ondergebracht zijn bij 

de griffie handelen in ieder 

geval bij de uitvoering van de 

werkzaamheden als 

voorrondegriffier 

overeenkomstig de 

aanwijzingen van de griffier. 

Geel gearceerde tekst betreft 
de opgenomen wijzigingen. 

Toelichting-algemeen 
4e alinea 
Dat is van belang om de rol van 
de secretaris op een juiste 
wijze vorm te geven nu er een 
splitsing heeft plaatsgevonden 
tussen griffie en reguliere 
ambtelijke organisatie. 

Toelichting-algemeen 
4e alinea 
Dat is van belang om de rol van 
de secretaris op een juiste 
wijze vorm te geven nu er een 
splitsing heeft plaatsgevonden 
tussen griffie en reguliere 
ambtelijke organisatie. 

Geel gearceerde tekst betreft 
de opgenomen wijzigingen. 

Artikelsgewijze toelichting 
Artikel 1 
Hoewel medewerkers van de 
griffie wel degelijk ambtenaren 
zijn in de zin van de 
Ambtenarenwet worden ze in 
deze verordening uitgezonderd 
van het begrip ‘ambtenaar’. 

Artikelsgewijze toelichting 
Artikel 1 
Hoewel medewerkers van de 
griffie wel degelijk ambtenaren 
zijn in de zin van de Nieuwe 
(gewijzigde) Ambtenarenwet 
worden ze in deze verordening 
uitgezonderd van het begrip 
‘ambtenaar’. 

Op 1 januari 2020 trad de Wet 

normalisering rechtspositie 

ambtenaren (WNRA) in 

werking. De belangrijkste 

gevolgen zijn dat de 

arbeidsrechtelijke 

(rechts)positie van ambtenaren 

gelijk is aan die van 

werknemers in het private 

bedrijfsleven, en dat er een 

nieuwe (gewijzigde) 

Ambtenarenwet is. 

Artikelsgewijze toelichting 
Artikel 6 - 2e alinea 

Artikelsgewijze toelichting 
Artikel 6 - 2e alinea 

De tekst geeft de werkelijkheid 
slechts ten dele weer. Immers 
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Omdat grote fracties meer 
lasten zullen hebben, 
bijvoorbeeld op facilitair 
gebied, is het logisch dat zij via 
het variabele deel een hogere 
financiële bijdrage krijgen. 

Omdat grote fracties meer 
lasten zullen hebben, 
bijvoorbeeld op facilitair 
gebied, is het logisch dat zij via 
het variabele deel een hogere 
financiële bijdrage krijgen. 

een grotere fractie kent meer 
raadsleden, dus en groter 
variabel deel. Maar dat dit tot 
grotere uitgaven kan leiden op 
facilitair gebied (denk aan 
devices voor burgerleden) is 
niet altijd waar. Vandaar dat die 
zinsnede komt te vervallen. 

Artikelsgewijze toelichting 
Artikel 7 - 4e alinea 
Algemene opleidingen voor alle 
raads- en burgerleden, die 
meestal worden georganiseerd 
door de griffie, dienen 
bekostigd te worden uit de 
gemeentelijke bedrijfsvoering 
(artikel 13, eerste lid, van het 
Rechtspositiebesluit raads- en 
burgerleden). 

Artikelsgewijze toelichting 
Artikel 7 - 4e alinea 
Algemene opleidingen voor alle 
raads- en burgerleden, die 
meestal worden georganiseerd 
door de griffie, dienen 
bekostigd te worden uit de 
gemeentelijke bedrijfsvoering 
(artikel 5 van het 
Rechtspositiebesluit raads- en 
commissieleden West Betuwe 
2019). 

Geel gearceerde tekst betreft 
de opgenomen wijzigingen. 

Artikelsgewijze toelichting 
Artikel 8 
Deze artikelen regelen de 
ambtshalve verlening van 
voorschotten aan fracties ter 
hoogte van de overeenkomstig 
artikel 7 berekende 
voorwaardelijke aanspraak op 
de financiële bijdrage. 

Artikelsgewijze toelichting 
Artikel 8 
Deze artikelen regelen de 
ambtshalve verlening van 
voorschotten aan fracties ter 
hoogte van de overeenkomstig 
artikel 6 berekende 
voorwaardelijke aanspraak op 
de financiële bijdrage. 

Geel gearceerd is de 
opgenomen wijziging. 

   

 


