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Onderwerp
Verordeningen gemeenteraad West Betuwe 2019

Gevraagde beslissing
De volgende verordeningen t.b.v. de gemeenteraad van West Betuwe in concept vast te 
stellen, zodat de gemeenteraad van West Betuwe deze op 2 januari kan vaststellen;
-De Verordening op ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019.
-Het Reglement van orde politieke avond gemeente West Betuwe 2019
-De Verordening werkgeverscommissie gemeente West Betuwe 2019
-De Instructie voor de griffier van de gemeente West Betuwe
-De Verordening voorzieningen raads- en burgerleden West Betuwe 2019

Doelstelling
Voorbereidingen treffen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente West Betuwe. 

Toelichting op de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 
2019
De griffie heeft 3 gemeenten van gelijke omvang met elkaar vergeleken.

Gemeenteli
jke 
vergelijking

Basisbedrag per fractie (per 
jaar) = fractiebudget

Variabel deel per 
raadszetel (per 
jaar) = 
fractiebudget

Persoonlijk budget 
(per persoon per 
raadsperiode)

Altena € 2.500,- (aantal nog 
onbekend, uitgegaan van 
10)

€ 250,- (31) € 1.000,- voor 
raads-leden

Friese 
Meren

`€ 2.700,- (9) € 350,- (31) ?

Overbetuw
e

€ 1.050,- (8) € 700,- (29) € 1.200,- voor 
raads-leden

1



Aan de Raadswerkgroep Beleid en Regelgeving zijn de volgende keuzes voorgelegd;

Keuzes: Basisbedrag per fractie 
(per jaar) = 
fractiebudget

Variabel deel per 
raadszetel (per 
jaar) = 
fractiebudget

Persoonlijk 
budget (per 
persoon per 
raadsperiode)

Scenario A
West Betuwe 

€ 1.800,- (10) € 300,- (31) € 1.200,- voor 
raads-leden (31)

Scenario B
West 
Betuwe

€ 2.100, (10) € 400,- (31) € 1.000,- voor 
raads-leden (31)

Scenario C
West Betuwe € 1.500,- (10) € 200,- (31) € 1.200,- voor 

raadsleden  
En 
€ 1.200,- voor 
burgerleden 

(Totaal 61)

Keuze Raadswerkgroep
De Raadswerkgroep Beleid & Regelgeving heeft unaniem gekozen voor scenario B. Dit 
scenario is dan ook uitgewerkt in de verordeningen. 
Financiën
Het is nog niet bekend welk totaalbudget benodigd is voor de lasten van de nieuwe 
gemeenteraad. Bij de eerste begrotingswijziging zal het totale financiële effect van de 
raadsbudgetten worden verwerkt. De keuze van de Raadswerkgroep Beleid & 
Regelgeving, scenario B, zal hierin ook worden meegenomen.
Toelichting op Het Reglement van orde politieke avond gemeente West 
Betuwe 2019
Op 1 oktober hebben alle aanwezigen in de raadswerkgroep B&O ingestemd met de 
vergaderstructuur voor West Betuwe. Ter informatie zijn de afsprakenlijst van 1 oktober 
2018 en de presentatie West Betuwe Vergadert! en het jaarvergaderschema bijgevoegd. 
Op 29 oktober heeft vervolgens de raadswerkgroep B&R ingestemd met dit Reglement 
van orde dat een uitwerking is van de vergaderstructuur waar de raadswerkgroep B&O 
al eerder mee had ingestemd. U wordt gevraagd de nieuwe raad te adviseren het 
Reglement van orde politieke avond gemeente West Betuwe 2019 vast te stellen.
Toelichting op de Verordening werkgeverscommissie gemeente West Betuwe 
2019
De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en 
de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn 
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gedelegeerd. De Raadswerkgroep B&R heeft in haar vergadering van 29 oktober haar 
instemming gegeven op deze verordening. U wordt gevraagd de nieuwe raad te 
adviseren de Verordening werkgeverscommissie gemeente West Betuwe 2019 vast te 
stellen. 

Toelichting op de Instructie voor de griffier van de gemeente West Betuwe
De griffier draagt zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van de leden van 
de raad. De Raadswerkgroep B&R heeft in haar vergadering van 29 oktober haar 
instemming gegeven op deze verordening. U wordt gevraagd de nieuwe raad te 
adviseren de Instructie voor de griffier van de gemeente West Betuwe vast te stellen. 

Toelichting op de Verordening voorzieningen raads- en burgerleden West 
Betuwe 2019
Deze verordening betreft de vergoeding voor de werkzaamheden bedoeld in artikel 2, 
eerste lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. De Raadswerkgroep 
B&R heeft in haar vergadering van 29 oktober haar instemming gegeven op deze 
verordening. U wordt gevraagd de nieuwe raad te adviseren de verordening 
voorzieningen raads- en burgerleden West Betuwe 2019 vast te stellen.

Evaluatie
De verordeningen zullen eind 2019 geëvalueerd worden of zoveel eerder als de nieuwe 
raad van West Betuwe dat wenselijk vindt.
Communicatie
Na vaststelling zullen de verordeningen op de gebruikelijke wijze worden gepubliceerd.

Griffier,
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het West Betuwe Beraad van 3 december 2018,  

besluit:

de volgende verordeningen t.b.v. de gemeenteraad van West Betuwe vast te stellen;
-de Verordening op ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019;
-het Reglement van orde politieke avond gemeente West Betuwe 2019;
-de Verordening werkgeverscommissie gemeente West Betuwe 2019;
-de Instructie voor de griffier van de gemeente West Betuwe;
-de Verordening voorzieningen raads- en burgerleden West Betuwe 2019.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 2 januari 2019, nummer 06

de griffier,                                  de voorzitter,
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