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Onderwerp 

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning West Betuwe 2020 

 

Beslispunten 

 

1. Vaststelling van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning West Betuwe 2020 en 

die met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 inwerking laten treden. 

2. Intrekking van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning West Betuwe 2019 per 

1 januari 2020. 

 

Inleiding 

Artikel 33 van de Gemeentewet (hierna: GW) bepaalt dat de raad en elk van zijn leden recht hebben op 

ambtelijke bijstand (eerste lid) en dat de in de raad vertegenwoordigde groeperingen (de fracties) 

recht hebben op ondersteuning (tweede lid). Met betrekking tot de ambtelijke bijstand en de 

ondersteuning van fracties stelt de raad een verordening vast (derde lid) die ten aanzien van de 

ondersteuning regels over de besteding en de verantwoording bevat. Met deze verordening wordt hier 

uitvoering aan gegeven. De formulering van artikel 33 van de wet laat buiten twijfel dat individuele 

raadsleden, dus ook die behorend tot een minderheid in de raad, recht hebben op ambtelijke bijstand. 

Op deze verordening kan dus door alle raadsleden een beroep worden gedaan. 

 

De financiële bijdrage voor de fractieondersteuning is een subsidie als bedoeld in artikel 4:21, eerste 

lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Dit betekent dat in aanvulling op deze 

verordening ook titel 4.2 van de Awb van toepassing is op het verstrekken van de financiële bijdrage 

en dat het besluit van de raad waarmee – na verantwoording en controle – de hoogte van de 

financiële bijdrage wordt vastgesteld (zie artikel 14) vatbaar is voor bezwaar en beroep. Daarom is de 

juridische grondslag voor deze verordening ook artikel 4:23 Awb. Dit artikel bepaalt dat een 

bestuursorgaan alleen subsidie verleent als daarvoor een juridische grondslag is. 

 

De reden voor wijziging van deze verordening ligt in de wens, bij een grote meerderheid van de raad, 

dat hij graag jaarlijks over een bedrag beschikt voor professionalisering van de raad. Dit bedrag kan 

dan jaarlijks worden ingezet voor training, teambuilding etcetera zonder dat dit leidt tot bestuurlijke 

meerkosten. 
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Besluitgeschiedenis 

Na de herindeling van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal per 1 januari 2019 heeft 

de raad in zijn vergadering van 2 januari 2019 de Verordening ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning West Betuwe 2019 vastgesteld. 

 

Beoogd effect 

Voldoen aan het bepaalde in artikel 33 van de Gemeentewet. 

 

Argumenten 

1. De verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning dient te worden aangepast op de 

wens vanuit de meerderheid van de raad om over een jaarlijks budget te kunnen beschikken 

voor professionalisering van de raad, zonder dat dit zal leiden tot bestuurlijke meerkosten. 

Hiervoor is het variabele bedrag per raadslid, genoemd in artikel 6 naar beneden bijgesteld. 

2. Door de inwerkingtreding van de aangepaste verordening dient de raad de vorige verordening 

in te trekken per genoemde datum. 

 

Kanttekeningen 

- 

Duurzaamheid 

-   

 

Financiën 

Zoals aangegeven zal dit jaarlijks budget voor professionalisering van de raad niet gaan leiden tot 

bestuurlijke meerkosten. Het beschikbare variabele bedrag per raadslid van € 400,= zal daarvoor naar 

beneden worden bijgesteld naar € 300,= per raadslid. Het hierdoor vrijgevallen bedrag van € 3.100,= 

zal jaarlijks in de begroting worden opgenomen als budgetpost voor professionalisering van de raad. 

 

Evaluatie 

De verordening zal zo nodig periodiek worden geevalueerd. 

 

Communicatie 

Na vaststelling zal de verordening op de gebruikelijke wijze worden gepubliceerd. 

 

De gemeenteraad van West Betuwe, 

De griffier    de burgemeester 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop 
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Raadsbesluit 

 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gehoord het advies van het Presidium van 2 april 2020;  

 

gelezen het voorstel van de griffier;  

 

gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht; 

 

besluit: 

 

1. tot vaststelling van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning West Betuwe 2020 

en die met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 inwerking te laten treden. 

2. tot intrekking van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning West Betuwe 2019 

per 1 januari 2020. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 26 mei 2020, nummer 2020/057 

 

de griffier,                                     de voorzitter, 

Hans van der Graaff    Servaas Stoop 

 

 


