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 2019 raadsvoorstel   

  Griffie  Leiderdorp, 8 augustus 2019 

     

Onderwerp: Verordening ambtelijke bijstand 

van de raad en 

fractieondersteuning 2019 

gemeente Leiderdorp RVS 

 Aan de raad.  

 

    

*Z0233176939* 
Beslispunten 

1. de Verordening van de raad van Leiderdorp houdende bepalingen over ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 2019 vast te stellen. 

 

1 SAMENVATTING  

De raad dient een actuele verordening te hebben omtrent bepalingen over ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning. Met het nu voorliggende voorstel wordt de oude verordening op de 
ambtelijke bijstand van de raad en fractieondersteuning 2011 geactualiseerd.  
 

2 Inleiding 

De huidige Verordening op de ambtelijke bijstand van de raad en fractieondersteuning Gemeente 
Leiderdorp dateert uit 2011, gebaseerd op een modelverordening van de VNG uit 2010. De VNG 
heeft in 2018 de modelverordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning geactualiseerd en 
een Model Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019 opgesteld. Deze is de 
basis voor de verordening die nu ter besluitvorming voor ligt.   
 

3 Beoogd effect 

Het vaststellen van de verordening ambtelijke bijstand van de raad en fractieondersteuning 2019 
gemeente Leiderdorp en het daarmee voorzien in een verordening die past bij de  praktijk en 
voldoet aan de bepalingen van de Gemeentewet. 
 

4 Argumenten 

In artikel 33 van de Gemeentewet staat dat de raad en elk van zijn leden recht hebben op 
ambtelijke bijstand en dat de in de raad vertegenwoordigde groeperingen recht hebben op 
ondersteuning. De raad stelt hierover een verordening vast. 
 
Fractieondersteuning voldoet aan de kenmerken van een subsidie als bedoeld in artikel 4:21, 
eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), zodat de regels uit titel 4.2 van de Awb 
daarop van toepassing zijn. Dit betekent dat het besluit van de raad waarmee – na verantwoording 
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en controle – de hoogte van de financiële bijdrage wordt vastgesteld vatbaar is voor bezwaar en 
beroep. 
 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

De actuele modelverordening van de VNG dateert van begin 2019. Met de voorgestelde 
verordening wordt grotendeels aangesloten bij de modelverordening, en wordt tegelijkertijd de 
huidige werkwijze in Leiderdorp met betrekking tot ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 
zoals vastgelegd in de verordening uit 2011, indien wenselijk behouden.  
 
De volgende punten in de voorliggende verordening zijn wezenlijk anders of afwijkend van de 
modelverordening van de VNG uit 2019 en/of de huidige verordening ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning 2011: 

 Artikel 3 lid 4. In de voorliggende verordening is (net als in de modelverordening van de 
VNG) gekozen voor het voorleggen van weigering van ambtelijke bijstand aan de 
burgemeester en ook het verzoek in overleg te treden hieromtrent voor te leggen aan de 
burgemeester. In de verordening van Leiderdorp uit 2011 wordt hiervoor gekozen het 
presidium eerste aanspreekpunt te maken.  
Net als in de modelverordening en net als in de verordening ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning uit 2011 wordt, indien een raadslid niet tevreden is over de (wel) 
ontvangen bijstand, uiteindelijk ook de burgemeester verzocht in overleg te treden. Het is 
daarmee logisch ook de burgemeester te betrekken indien de situatie zich voordoet 
waarin ambtelijke bijstand geweigerd wordt. De burgemeester als voorzitter van de raad is 
de meeste voordehand liggende functionaris om hiervoor te benaderen.  

 Artikel 5 lid 1 en 2. In de modelverordening van de VNG wordt geen maximaal aantal uur 
genoemd waarop raadsleden recht hebben op ambtelijke bijstand. In de verordening uit 
2011 wordt 60 uur genoemd. Deze 60 uur is overgenomen in de voorliggende verordening.  

 Artikel 6. In de modelverordening van de VNG is gekozen voor verstrekking van een 
financiële bijdrage aan de fracties voor de duur van de zittingsperiode en wordt de 
mogelijkheid geboden de hoogte van de bijdrage jaarlijks bij de begroting vast te stellen. In 
Leiderdorp is de gewoonte ontstaan om de fracties jaarlijks een voorschot te geven 
(verrekend met de uitgaven van het voorgaande jaar) en de hoogte van de bedragen niet 
jaarlijks aan te passen tenzij de raad bij de begrotingsbehandeling anders besluit. In de 
voorliggende verordening is gekozen voor de laatstgenoemde variant.  

 Artikel 7. In de voorliggende verordening wordt gewezen op het besteden van de 
tegemoetkoming conform artikel 3.3.2, 3.3.3 en 3.3.4. van het Rechtspositiebesluit 
decentrale politieke ambtsdragers en ten behoeve van hun volksvertegenwoordigende, 
kaderstellende en controlerende rol. Dit betekent dat de ontvangen bijdrage besteed kan 
worden aan informatie- en communicatievoorzieningen, de kosten voor scholing en de 
kosten van een eventueel lidmaatschap van een beroepsvereniging. De financiële bijdrage 
kan naar eigen inzicht van de fractie worden besteed voor het versterken van de 
volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol  van de fractie, met dien 
verstande dat bestedingen genoemd in het tweede lid van het artikel verboden zijn.  In 
deze nieuwe verordening is gekozen de fractiegeldentabel los te  laten en in artikel 7 
tweede lid een opsomming te geven waaraan de bijdrage niet besteed mag worden. Deze 
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lijst is uitputtend genoeg om de fracties de afweging te laten maken welke bedragen 
vergoed worden en welke voor rekening zijn van de eigen fractie.  

 Artikel 8 Voorschot financiële bijdrage. De huidige werkwijze van het verrekenen met het 
eventueel te veel ontvangen voorschot van het voorgaande jaar, blijft gehandhaafd. In 
Leiderdorp is het gebruikelijk dat er geen gelden mogen worden meegenomen naar 
volgende jaren. De VNG biedt fracties in haar modelverordening wel de mogelijkheid 
reserves op te bouwen en mee te nemen.  

 Artikel 9 Gevolgen splitsen en einde bestaan fractie. In de voorliggende verordening is 
gekozen het VNG model te volgen. Deze uitleg biedt meer duidelijkheid dan de tot nu toe 
gehanteerde bepalingen uit de verordening uit 2011.  

 Artikel 10 Verantwoording, controle en vaststelling financiële bijdrage. Gekozen is de optie 
die de VNG biedt voor zogenoemde variant 2: controle verslag door de raad (niet door de 
accountant). De reden hiervoor is dat dit een gebruikelijke werkwijze is in Leiderdorp.  

 
6 Communicatie 

De verordening zal gepubliceerd worden op overheid.nl 
 

7 Financiën 

N.v.t.  
 

8 Evaluatie 

Te zijner tijd wordt de verordening geactualiseerd.  
 

 

Het presidium, 

 

de griffier,   de voorzitter van het presidium, 

 

B.A.M. Rijsbergen  J.M. Hofman -Züter   

 

 
 
 
  
 
 


