
 

 

Raadsvoorstel 
Datum vergadering :  4 juli 2022 
Voorstelnummer :  RV2022/110 
Portefeuillehouder :  - 
Bijlage(n)  :  -  
Onderwerp  : Vaststellen eerste wijziging Verordening op ambtelijke bijstand en  

fractieondersteuning gemeente West Betuwe 2022. 

 

 

Onderwerp 

Vaststellen eerste wijziging Verordening op ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente 

West Betuwe 2022. 

 

Beslispunten 

1. De artikel 6 lid 2 van de Verordening op ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente 

West Betuwe 2022 als volgt te wijzigen (vetgedrukte tekst):  

 

Artikel 6 recht op financiële bijdrage 

1. De financiële bijdrage bestaat uit een basisbedrag van €2.500,- per fractie en een variabel 

deel van €100,- per raadszetel. 

 

2. Deze wijziging in laten gaan met terugwerkende kracht tot 1 april 2022; 

3. Deze wijzigingen op te nemen in de lopende begroting 2022 en de meerjarenramingen 2023 

e.v. 

 

Inleiding 

Vanuit de fractie ChristenUnie is aangegeven dat ze aanpassing willen zien van de hoogte van de 

bedragen voor fractieondersteuning. 

 

Samenvatting 

Vanuit de fractie van ChristenUnie bestaat de behoefte om de fractieondersteuning anders in te vullen. 

Om dit mogelijke te maken, moet echter de Verordening op ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning gemeente West Betuwe 2022 worden aangepast. In de huidige verordening is 

bepaald dat het basisbedrag €1100,-  per fractie per jaar is met een variabel deel van €150,- euro per 

raadszetel. 

 

Door artikel 6 lid 2 te wijzigen, kunnen deze bedragen worden aangepast. 

Op initiatief van de fractie ChristenUnie wordt het voorstel voorgelegd de vaste vergoeding per fractie 

te verhogen van €1.100,- naar €2.500,-, en het bedrag per zetel te verlagen van €150,- naar €100,-   

Per saldo betekent dit voorstel dat iedere fractie aanspraak kan maken op een hoger bedrag voor 

fractieondersteuning. Dit houdt een structurele verhoging in van de in de begroting opgenomen 

begrotingspost van €12.500,-  
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Besluitgeschiedenis 

De verordening op ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente West Betuwe 2022 is op 1 

februari 2022 door de gemeenteraad vastgesteld, conform de eerder bij de bezuiniging- en taakstelling 

ronde aangepaste  bedragen voor fractieondersteuning. 

 

Beoogd effect 

Het voorstel beoogt de fractieondersteuning van alle partijen te verhogen. 

 

Argumenten 

Door het verhogen van het basisbedrag van de fractieondersteuning zijn fracties minder afhankelijk 

van een wisselend zetelaantal. 

  

Kanttekeningen 

Geen 

 

Financiën 

Op dit moment zijn de totale kosten van de fractieondersteuning €15.600,-. Dit bedrag bestaat uit 

(10x€1.000,- =) €11.000,- basisbedrag en (31x€150,- =) €4.650,-  vergoeding voor aantal zetels.  

De voorgestelde nieuwe totale kosten bedragen €28.100,-.  

Dit bedrag bestaat uit (10x€2.500,-=) €25.000,- basisbedrag en (31x€100,- =) €3.100 vergoeding voor 

aantal zetels. Dit komt neer op een structurele verhoging van totaal aantal van €12.500,-, welke met 

terugwerkende kracht tot 1 april 2022 in de lopende begroting en de meerjarenramingen zal worden 

opgenomen 

 

Communicatie 

Uw besluit wordt bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad en wordt als extra service ook 

meegedeeld in het Kontakt West Betuwe. 

 

Uitvoering/planning 

Het besluit tot vaststellen van deze verordening wordt bekendgemaakt in het elektronisch 

gemeenteblad van de gemeente West Betuwe en treedt de dag erna in werking. Deze is dan te 

raadplegen op www.overheid.nl.  

 

Evaluatie 

- n.v.t. 

 

Risicoparagraaf 

Aan dit voorstel zijn geen risico's verbonden. 

 

Initiatiefnemer, 

Fred Temminck 

 

 

http://www.overheid.nl/
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelet op artikel(en) 83, eerste lid, 107 tot en met 107e en 156 van de Gemeentewet en  

afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht; 

 

Gelezen het voorstel van het raadslid F. Temminck; 

 

Besluit:  

1. Artikel 6 lid 2 van de verordening op ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente West 

Betuwe 2022 als volgt te wijzigen (vetgedrukte tekst):  

 

Artikel 6 recht op financiële bijdrage 

1. De financiële bijdrage bestaat uit een basisbedrag van €2.500,- per fractie en een variabel 

deel van €100,- per raadszetel. 

 

2. Deze wijziging in laten gaan met terugwerkende kracht tot 1 april 2022; 

3. Deze wijzigingen op te nemen in de lopende begroting 2022 en de meerjarenramingen 2023 e.v. 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 4 juli 2022, nummer 2022/110, 

 

Griffier, 

Hans van der Graaff 

Voorzitter, 

Servaas Stoop 
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