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Verordening op de ambtelijke bijstand van de raad en de 
fractieondersteuning 2011 
In verband met een aantal wijzigingen in de praktijk is de verordening 
geactualiseerd. De commissie adviseert positief over het voorstel en het 
onderwerp gaat als hamerpunt naar de raad van 14 maart 2011. 
 
 
Instellen werkgeverscommissie Griffie conform art. 83 Gemeentewet 
 Het vaststellen van de samenstelling, taken en bevoegdheden van de 
werkgeverscommissie voor de griffie wordt vastgelegd in de Verordening 
Werkgeverscommissie ex artikel 83 Gemeentewet. De commissie adviseert positief over 
dit voorstel. De raad neemt op 14 maart 2011 een besluit. 

 
 

Subsidiebeleid 
De commissie is blij met de evaluatie van het subsidiebeleid. Deze biedt een 
goede basis voor het herzien van het subsidiebeleid later dit jaar. Verschillende 
commissieleden geven aan dat het onderscheid tussen wettelijke taken en 
subsidies zichtbaarder moet worden, dubbelingen in activiteiten niet wenselijk 
zijn en dat verzakelijking van het subsidiebeleid nodig is. 
De raad neemt op 14 maart een besluit over het vaststellen van de 
subsidieplafonds 2012 en stelt de kaderstelling/prioritering subsidieverlening 
2012 dan vast aan de hand van de scores van de verschillende fracties. 
 

 
Bevordering van arbeidsparticipatie in een tijd van bezuinigingen, Beleidsvisie 
participatie 2011 - 2014 
Het college geeft aan dat er door een overschrijding op het budget per direct een 
aantal maatregelen zijn genomen waaronder een stop op verloningstrajecten en 
het besparen op educatiemiddelen. De commissie verzoekt het college om een 
tussentijdse evaluatie van de visie gelet op de vele ontwikkelingen en  
onzekerheden rondom dit onderwerp. Verschillende commissieleden vragen 
aandacht voor het zo breed mogelijk inzetten van participatie en voor maatwerk. 
De raad neemt op 14 maart 2011 een besluit over de beleidsvisie. 
 

 
 
Vergadering geschorst, voorzetting op dinsdag 1 maart 2011 aansluitend 
aan de commissie Ruimte. 
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