
 
 

Aan de Gemeenteraad. 
 

 
Onderwerp: Aanpassing Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 
 
Inleiding 

 
De Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Bloemendaal 2011 is gestoeld op 
artikel 33 Gemeentewet. Elk raadslid heeft recht op ambtelijke bijstand. Fracties kunnen een 
beroep doen op een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van 
de fractie. 
 
De Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning wordt aangepast. Wat betreft 
ambtelijke ondersteuning gaat het om het actualiseren van de verordening; het aanpassen aan de 
huidige werkwijzen en het meenemen van laatste relevante wijzigingen van de modelverordening 
van de VNG.  
 
Wat betreft fractieondersteuning is van belang dat conform de verordening jaarlijks bedragen 
worden vastgesteld en er juist vervolg gegeven wordt aan de regeling bij splitsing van een fractie. 
Dat is de afgelopen jaren niet vlekkeloos verlopen. Alle bepalingen ten aanzien van het declareren, 
controleren en (eventueel) terugbetalen zijn derhalve duidelijk in één artikel gevat. In de 
verordening is een in te stellen kascommissie opgenomen voor het controleren van de declaraties 
in plaats van de accountant. 
 
De artikelsgewijze toelichting bij de verordening is herschreven omdat deze erg was verouderd en 
de artikelen zijn gewijzigd.  
 
Ambtelijke bijstand 

 

Een raadslid kan om informatie vragen die hij of zij nodig acht voor het goed uitvoeren van het 
raadslidmaatschap. In de praktijk lopen informatieverzoeken via de griffie. De griffie verwijst zo 
nodig door naar de juiste ambtenaar. Artikel 2 van de Verordening wordt dan ook geactualiseerd, 
artikel 1 uit de modelverordening van de VNG wordt hier overgenomen. 
 
Het is - conform de modelverordening - de secretaris die beoordeelt of ambtelijke bijstand 
geweigerd wordt en niet de ambtenaar zelf. Nieuwe tekst artikel 3 lid 2 van de Verordening: “De 
secretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt”. 
 
In de modelverordening is opgenomen dat niet alleen het raadslid maar ook de griffier door de 
secretaris op de hoogte wordt gebracht als besloten wordt om niet tegemoet te komen aan een 
verzoek om ambtelijke bijstand. Nieuwe tekst artikel 3 lid 3: “Indien de bijstand op grond van het 
eerste lid wordt geweigerd, deelt de secretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan 
het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.” 
 
Antwoorden richting raadsleden lopen ook via de griffie. Dat is ook wenselijk omdat het op deze 
manier mogelijk is om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening richting raadsleden zo gelijk 
mogelijk is. Om dit geheel gelijk te krijgen is niet haalbaar; een raadslid kan bijvoorbeeld ook een 
afspraak maken met een ambtenaar waarin informatie gedeeld wordt die niet terecht komt bij 
andere raadsleden. Een raadslid kan ook zelf op onderzoek gaan en informatie tot zich nemen. 
 
Op dit moment is de werkwijze dat antwoorden op technische vragen rechtstreeks aan de 
vragensteller verstrekt worden cc de griffie. Om ook deze informatie te stroomlijnen en de gelijke 
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informatievoorziening richting de raadsleden zo veel mogelijk te waarborgen, is het voorstel om 
ook de antwoorden op technische vragen via de griffie te laten verlopen. De griffie verspreid de 
antwoorden op technische vragen vervolgens naar de andere raadsleden via het griffiebericht. 
Nieuwe tekst artikel 3 lid 4: “Ambtelijke bijstand loopt via de griffie. Ook antwoorden op technische 
vragen worden door de ambtenaar aan de griffie gestuurd waarna de griffie ze doorstuurt aan de 
hele raad”.  
 
In artikel 4 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning staat dat als een verzoek om 
ambtelijke bijstand wordt geweigerd, het betrokken raadslid het betreffende verzoek kan 
neerleggen bij het college. Het college beslist vervolgens zo spoedig mogelijk op het verzoek. In de 
modelverordening wordt dit bij de burgemeester neergelegd. Dat heeft ook de voorkeur, de 
voorzitter van zowel de raad als het college kan dan als ‘scheidsrechter’ optreden. Nieuwe tekst 
artikel 4: “Indien het verzoek om bijstand door de secretaris wordt geweigerd, kan de griffier of het 
betrokken raadslid het verzoek voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo 
spoedig mogelijk op het verzoek”. 
 
Artikel 5 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning beschrijft de handelswijze bij een 
geschil over de verleende ambtelijke bijstand. Ook hier zou dit bij de burgemeester neergelegd 
moeten worden conform de modelverordening. Nieuwe tekst artikel 5 lid 2: “Indien overleg met de 
secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan 
de burgemeester. De burgemeester voorziet zo spoedig mogelijk in de kwestie”. 
 
Fractieondersteuning 

 
Op grond van artikel 7 van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 
Bloemendaal 2011 kunnen fracties een beroep doen op een financiële bijdrage als tegemoetkoming 
in de kosten voor het functioneren van de fractie. De tegemoetkoming is bedoeld om fracties in 
staat te stellen om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te 
versterken. 
 
Bij het opstellen van de verantwoording over de besteding van de fractiebudgetten over 2016 is 
gebleken dat de uitvoering van deze verordening in de afgelopen jaren niet vlekkeloos is verlopen. 
Het gaat daarbij om de manier waarop handen en voeten is gegeven aan de artikelen 7 en 10 van 
de Verordening. 
 
Vaststelling hoogte financiële bijdrage 

Artikel 7 van Verordening luidt als volgt: 
1.Elke fractie kan een beroep doen op een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten 
voor het functioneren van de fractie.  
2.Het maximum van de tegemoetkoming in een kalenderjaar bedraagt een vast deel per fractie 
plus een bedrag per raadszetel van die fractie. 
3.De raad stelt jaarlijks deze beide bedragen vast en neemt het totaal bedrag als afzonderlijke post 
in de begroting op. 
 
De raad heeft echter nooit de bedragen vastgesteld als bedoeld in het derde lid van artikel 7 van 
de Verordening, of deze herzien. In de praktijk is gewerkt met de bedragen die zijn genoemd in het 
voorstel tot vaststelling van de verordening: €2.500,- per fractie plus €250,00 per zetel per jaar. 
 
Herverdeling financiële bijdrage bij afsplitsing 

Artikel 10 van de Verordening luidt als volgt 
1.Bij verandering van het zeteltal van een fractie als gevolg van verkiezingen, wijzigt de bijdrage 
op de eerste dag van de maand na de datum waarop de nieuwe gekozen raad voor de eerste keer 
vergadert. 
2.Bij splitsing van een fractie heeft verdeling van de op grond van artikel 7, tweede lid, 
vastgestelde bijdrage voor de oorspronkelijke fractie plaats over de betrokken fracties naar 
evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden. 
 
Na de afsplitsing van het raadslid Roos van de fractie Liberaal Bloemendaal is de vergoeding voor 
de fracties Liberaal Bloemendaal en Hart voor Bloemendaal bepaald als waren zij twee nieuwe 
fracties. Zij kregen dus beiden het basisbedrag plus een bedrag per zetel. Liberaal Bloemendaal 
kreeg derhalve € 3.250,00 en Hart voor Bloemendaal € 2.750,00. Beide fracties zijn benaderd alsof 
de splitsing niet had plaatsgevonden en zij beiden in de huidige samenstelling verkozen waren. 
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Was artikel 10 lid 2 correct toegepast, dan hadden Liberaal Bloemendaal en Hart voor Bloemendaal 
het oorspronkelijk fractiebudget van Liberaal Bloemendaal ad € 3.500,00 met elkaar moeten delen: 
€ 2625,00 voor Liberaal Bloemendaal en € 875,00 voor Hart voor Bloemendaal. 
 
Controle door accountant 

Voorts is nog het volgende aan de orde. De verordening schrijft voor dat de controle op de 
verantwoording van de fractiebudgetten wordt uitgevoerd door de externe accountant. De 
accountant heeft richting de auditcommissie aangegeven dat het in den lande gebruikelijk is dat 
deze controle niet door de extern accountant gedaan wordt, maar door een kascommissie uit de 
Raad. De extern accountant geeft er de voorkeur aan deze gedragslijn ook in Bloemendaal te 
volgen en de controle niet door de extern accountant te laten uitvoeren. De accountant tekent 
daarbij aan de dat de kosten van controle door de accountant niet in verhouding staan tot de 
omvang van het budget dat wordt gecontroleerd. De accountant heeft geen controle uitgevoerd op 
de ingediende declaraties over het jaar 2016. 
De auditcommissie heeft dit advies van de extern accountant overgenomen en aan het presidium 
voorgelegd. Het presidium kan zich vinden in het advies van de extern accountant.  
 
Voorstel Presidium 

Het presidium vindt het gewenst de omissies die in de uitvoering van de verordening zijn geslopen 
te herstellen. Daarnaast stelt het presidium voor om het advies van de accountant over te nemen. 
 
Hoogte financiële bijdrage 

Het presidium stelt voor de bedragen die de afgelopen jaren zijn gehanteerd als basis voor de 
bijdrage alsnog met terugwerkende kracht vast te stellen. Gezien het feit dat de fracties grote 
delen van het fractiebudget onbesteed laten, stelt het presidium voor de bedragen ongewijzigd te 
laten op €2.500,- per fractie plus €250 per zetel per jaar. 
Ten aanzien van de fracties van Liberaal Bloemendaal en Hart voor Bloemendaal stelt het 
presidium voor met ingang van 2018 onverkort vast te houden aan het bepaalde in artikel 10 van 
de verordening. Ten aanzien van de jaren 2017 en 2016 vindt het presidium dat niet redelijk, 
gezien het feit dat de raad de onduidelijkheid omtrent de bedragen uiteindelijk aan zichzelf heeft te 
wijten. Het presidium stelt daarom voor om voor de jaren 2017 en 2016 voor deze beide fracties 
de bedragen te hanteren die zijn gecommuniceerd: € 3.250,00 voor Liberaal Bloemendaal en € 
2.750,00 voor Hart voor Bloemendaal. Voor 2018 worden de bedragen dan gehanteerd zoals had 
gemoeten. Consequentie is dat over de jaren 2016 en 2017 overschrijdingen van de vastgestelde 
fractiebijdrage door de betreffende fracties worden aanvaard, onder de voorwaarde dat de 
vergoeding aan Liberaal Bloemendaal het bedrag van € 3.250,00 niet overschrijdt en de 
vergoeding aan Hart voor Bloemendaal het bedrag van € 2.750,00 niet overschrijdt. 
 
Vervat in een staatje zien de bedragen er dan als volgt uit: 
 
Fractie 2016 2017 2018 
VVD € 3.750,00 € 3.750,00 € 3.750,00 

D66 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 
Liberaal Bloemendaal € 3.250,00 € 3.250,00 € 2.625,00 
GroenLinks € 3.250,00 € 3.250,00 € 3.250,00 

CDA € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 
PvdA € 2.750,00 € 2.750,00 € 2.750,00 
Hart voor Bloemendaal € 2.750,00 € 2.750,00 € 875,00 

Totaal € 22.250,00 € 22.250,00 € 19.500,00 
 
Kascommissie 

Het presidium stelt voor de verordening in die zin te wijzigen dat de controle op de declaraties 
wordt uitgevoerd door een kascommissie. Concreet stelt het presidium voor een kascommissie in te 
stellen bestaande uit drie leden van de gemeenteraad. Werken met een kascommissie vraagt om 
een andere aanpak van de controle dan voorgeschreven in de verordening. In de huidige regeling 
is de conclusie van de accountant doorslaggevend voor de vraag of een declaratie aanvaardbaar is 
of niet. Indien controle geschiedt door een kascommissie uit de raad, heeft het de voorkeur dat 
uiteindelijk de raad de fractievergoedingen vaststelt. Het presidium stelt voor artikel 9 van de 
verordening te wijzigen, waarmee dit als volgt komt te luiden: 
 
Artikel 9  

1. De verstrekking van de bijdrage heeft plaats op basis van een bij de griffier ingediende 

declaratie met originele rekening/factuur. 
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2. De griffier toetst of de ingediende declaratie voldaan kan worden uit het budget voor de 

fractievergoeding. 

3. Indien de griffie meent dat een declaratie (mogelijk) niet in aanmerking komt voor 

vergoeding in het kader van de verordening, wordt de indiener (fractie) hierover 

geadviseerd. 

4. Elke fractie kan tot maximaal 1 maand na het einde van een kalenderjaar declaraties met 

originele rekening/factuur indienen. 

5. De griffier stelt jaarlijks een verslag op van de verstrekte declaraties. 

6. De eindcontrole van het verslag vindt plaats door een kascommissie, bestaande uit 3 leden 

van de gemeenteraad. De kascommissie brengt advies uit aan de raad.  

7. De raad stelt na ontvangst van het advies van de kascommissie het verslag vast. 

8. Indien uit het door de raad vastgestelde verslag blijkt dat declaraties ten onrechte zijn 

gehonoreerd, stort de fractie het betreffende bedrag binnen één maand na mededeling 

daarvan door de griffier, terug aan de gemeente. 

 
Nu alle bepalingen ten aanzien van het declareren, controleren en (eventueel) terugbetalen in één 
artikel zijn gevat, dient artikel 12 van de verordening te worden geschrapt. 
Het tweede lid is nieuw. Het stelt buiten twijfel dat de griffie niet tot uitbetaling overgaat indien 
een fractie zijn jaarbudget daarmee zal overschrijden. 
 
Het presidium stelt voor de leden Boeijink, Wehrmeijer en Schnackers te benoemen tot lid van de 
kascommissie. 
 
Het presidium ziet geen bezwaren om de controle over de declaraties over de jaren 2017 en 2016 
uit te laten voeren door de kascommissie. 
 
Artikelsgewijze toelichting 

 
De artikelsgewijze toelichting bij de Verordening is erg verouderd. Er staan veel zaken in die niet 
kloppen met de actualiteit. Ook is het van belang om voor de artikelen die zijn aangepast een 
nieuwe artikelsgewijze toelichting te schrijven. De artikelsgewijze toelichting bij de 
modelverordening van de VNG is erg volledig en kan vrijwel geheel worden overgenomen. 
 
Voorgesteld besluit 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 
 
gelezen het voorstel van het presidium van 30 augustus 2017  
 
 

b e s l u i t: 

 
 
 
I De Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Bloemendaal 2011 gewijzigd vast te 
stellen; 
 
 
 
Artikel 2 van de Verordening als volgt te wijzigen: 
 
1. Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om: 
   a. feitelijke informatie van geringe omvang; 
   b. inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn; 
   c. bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand. 
2. De informatie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, wordt door de griffier, een 
medewerker van de griffie of op verzoek van de griffier door een ambtenaar gegeven. 
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3. Indien een ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld in het 
eerste lid, onderdeel a of b, stelt hij de secretaris daarvan in kennis. De secretaris neemt een 
besluit. 
4. De bijstand, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, wordt verleend door de griffier of een 
medewerker van de griffie. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier of een medewerker 
van de griffie kan worden verleend kan de griffier de secretaris verzoeken een of meer ambtenaren 
aan te wijzen die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen. 
 
Artikel 3 lid 2 van de Verordening als volgt te wijzigen: 
 
De secretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt. 
 
Artikel 3 lid 3 van de Verordening als volgt te wijzigen: 
 
Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd, deelt de secretaris dit met redenen 
omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend. 
 
Artikel 3 lid 4 van de Verordening als volgt toe te voegen: 
 
Ambtelijke bijstand loopt via de griffie. Ook antwoorden op technische vragen worden door de 
ambtenaar aan de griffie gestuurd waarna de griffie ze doorstuurt aan de hele raad.  
 
Artikel 4 van de Verordening als volgt te wijzigen: 
 
Indien het verzoek om bijstand door de secretaris wordt geweigerd, kan de griffier of het betrokken 
raadslid het verzoek voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig 
mogelijk op het verzoek. 
 
Artikel 5 lid 2 van de Verordening als volgt te wijzigen: 
 
Indien overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing 
leggen zij de zaak voor aan de burgemeester. De burgemeester voorziet zo spoedig mogelijk in de 
kwestie. 

 

Artikel 9 van de Verordening als volgt te wijzigen:  
 
1. De verstrekking van de bijdrage heeft plaats op basis van een bij de griffier ingediende 
declaratie met originele rekening/factuur. 
2. De griffier toetst of de ingediende declaratie voldaan kan worden uit het budget voor de 
fractievergoeding. 
3. Indien de griffie meent dat een declaratie (mogelijk) niet in aanmerking komt voor vergoeding in 
het kader van de verordening, wordt de indiener (fractie) hierover geadviseerd. 
4. Elke fractie kan tot maximaal 1 maand na het einde van een kalenderjaar declaraties met 
originele rekening/factuur indienen. 
5. De griffier stelt jaarlijks een verslag op van de verstrekte declaraties. 
6. De eindcontrole van het verslag vindt plaats door een kascommissie, bestaande uit 3 leden van 
de gemeenteraad. De kascommissie brengt advies uit aan de raad.  
7. De raad stelt na ontvangst van het advies van de kascommissie het verslag vast. 
8. Indien uit het door de raad vastgestelde verslag blijkt dat declaraties ten onrechte zijn 
gehonoreerd, stort de fractie het betreffende bedrag binnen één maand na mededeling daarvan 
door de griffier, terug aan de gemeente. 
 
Artikel 12 van de Verordening te schrappen. 
 
 
 
II De toelichting Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Bloemendaal 2011 
gewijzigd vast te stellen; 
 
 
 
De toelichting als volgt te wijzigen: 
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Paragraaf 1: Ambtelijke bijstand 

 
Artikel 1 en 2 

 
De verordening is niet bedoeld om formele barrières op te werpen die het verlenen van bijstand 
aan raadsleden juist bemoeilijkt. Indien het gaat om het verzoek om informatie van feitelijke aard, 
dan wel inzage in of afschrift van openbare documenten, kan een raadslid contact opnemen met de 
griffier die het verzoek kan neerleggen bij een ambtenaar uit de reguliere ambtelijke organisatie. 
Het begrip document wordt hier overigens gebruikt in de betekenis die het in de Wet openbaarheid 
van bestuur heeft. Met openbaar wordt bedoeld openbaar in de zin van de Wet openbaarheid van 
bestuur. Op niet-openbare documenten is het bepaalde in de artikelen 25, 55 en 86 van de 
Gemeentewet van toepassing.  
 
Er is voor gekozen de griffier te benoemen als centrale functionaris. Het bestaan van het instituut 
griffie en de ontvlechting van de posities van de raad en het college, die bij de dualisering hun 
beslag hebben gekregen, leiden ertoe dat de ambtelijke organisatie parallel ontvlochten is. Omdat 
de griffier geen zeggenschap heeft over de reguliere ambtelijke organisatie zal de secretaris de 
ambtenaar die de bijstand verleent moeten aanwijzen. De ontvlechting van posities leidt in dit 
geval dus noodzakelijkerwijs tot een verdergaande formalisering van de regeling omtrent 
ambtelijke bijstand om op terug te kunnen vallen als dat nodig is. De bijstand wordt zo spoedig 
mogelijk verleend. De griffier ziet er op toe dat er voortgang blijft in het proces. 
 
In de gehele verordening is er voor gekozen een onderscheid aan te brengen tussen ambtenaren 
en medewerkers van de griffie. Als er over ambtenaren gesproken wordt, worden ambtenaren van 
de reguliere ambtelijke organisatie bedoeld die onder het gezag van het college vallen en dus niet 
onder de noemer “griffiemedewerkers”. Dit neemt niet weg dat medewerkers van de griffie ook 
ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet zijn. 
 
Op grond van het derde lid is er bij twijfel een rol voor de secretaris weggelegd. Deze zal moeten 
beslissen of het een verzoek als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a en b betreft. 
 

Artikel 3 en 4 

 
Beoordeling of één van de in artikel 3 genoemde weigeringsgronden zich voordoet, vindt in eerste 
instantie plaats door de gemeentesecretaris als hoofd van de reguliere ambtelijke organisatie. 
Artikel 3 regelt dat de uiteindelijke beslissing over het niet verlenen van ambtelijke bijstand is 
voorbehouden aan de burgemeester. Het ligt in de rede dat hij hierover overleg voert met de 
secretaris en de griffier (en indien nodig ook het betrokken raadslid). Uiteraard kan de raad via de 
gebruikelijke weg hierover de burgemeester verzoeken verantwoording af te leggen (artikel 180 
Gemeentewet). 
 
Artikel 5 

 
Ook indien - naar de mening van het raadslid - op onvoldoende wijze aan zijn of haar verzoek om 
hulp gehoor wordt gegeven kan de zaak aan een hogere instantie worden voorgelegd: de 
burgemeester is daar gezien zijn eigenstandige positie in het gemeentelijke bestuur de meest 
aangewezen instantie voor. Wel dient het betrokken raadslid of de griffier hierover eerst overleg te 
voeren met de secretaris. 
 
Artikel 6 

 
Dit artikel voorkomt dat de betreffende ambtenaar in een spagaat tussen raad en college terecht 
komt. Indien een raadslid om ambtelijke bijstand verzoekt, moet hij ervan uit kunnen gaan dat de 
ambtenaar bij het verrichten van die werkzaamheden onafhankelijk opereert van het college. Om 
te verzekeren dat een ambtenaar niet door collegeleden onder druk wordt gezet om toch 
inlichtingen te verschaffen over het verzoek van een raadslid is bepaald dat wethouders of de 
burgemeester zich voor informatie direct tot het betrokken raadslid wenden en niet tot de 
behandelend ambtenaar. Dit biedt bovendien een extra waarborg voor de onafhankelijke 
behandeling van een verzoek om ambtelijke bijstand. 
 
De ambtenaar die ambtelijke bijstand verleent, blijft echter wel onderdeel van de reguliere 
ambtelijke organisatie. Het verlenen van ambtelijke bijstand hoort tot de normale uitoefening van 
zijn taak. Indien hij dit gedeelte van zijn taak niet goed uitoefent, behoudt het college dus de 
mogelijkheid om de ambtenaar hierop aan te spreken. 
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Paragraaf 2: Fractieondersteuning 

 
Artikel 7 

 
Fractieondersteuning vindt zijn vorm in een financiële ondersteuning. De hoogte van het budget 
voor fractieondersteuning zal in de gemeentebegroting moeten worden opgenomen en dus door de 
raad worden vastgesteld. De fractieondersteuning bestaat uit een vast en een variabel deel. Het 
vaste deel garandeert dat elke fractie de kans krijgt zich op gelijkwaardig niveau te laten 
ondersteunen. Omdat grote fracties meer lasten zullen hebben op facilitair gebied is het logisch dat 
zij voor dergelijke kosten een hogere vergoeding krijgen. 
 
Artikel 8 

 
Voor wat betreft de inhoudelijke besteding van de fractieondersteuning worden de fracties 
grotendeels de vrijheid gelaten. Minimumvoorwaarde is wel dat de bijdrage besteed wordt aan 
raadswerkzaamheden. Verder is een aantal doelen genoemd waarvoor de bijdrage niet gebruikt 
mag worden. Daarmee wordt onder andere voorkomen dat met de bijdrage verkiezingscampagnes 
worden gefinancierd en dat raadsleden hun eigen vergoeding voor het raadswerk (vastgelegd in 
het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, dat zijn grondslag vindt in de artikelen 95 en 96 
van de Gemeentewet) aanvullen met de bijdrage voor fractieondersteuning. Algemene opleidingen 
voor raads- en commissieleden die meestal worden georganiseerd door de griffie(r) dienen 
bekostigd te worden uit de gemeentelijke bedrijfsvoering en dientengevolge ook niet uit de 
bijdrage voor fractieondersteuning. Deze cursussen worden veelal verzorgd door politiek neutrale 
instituten. Politiek georiënteerde cursussen zijn een aangelegenheid van de fracties en kunnen 
daarom bekostigd worden uit de fractieondersteuning en eigen bijdragen van fractieleden. 
 
Artikel 9 

 
Alle bepalingen ten aanzien van het declareren, controleren en (eventueel) terugbetalen zijn in een 
artikel gevat. De controle op de declaraties wordt uitgevoerd door een kascommissie. Deze bestaat 
uit drie leden van de gemeenteraad. Het stelt buiten twijfel dat de griffie niet tot uitbetaling 
overgaat indien een fractie zijn jaarbudget daarmee zal overschrijden. 
 
Artikel 10 

 
Het is logisch dat het bedrag aangepast wordt aan de nieuwe verhoudingen in de raad. Dit artikel is 
zo geformuleerd dat het zowel kan dienen voor fracties die bij de verkiezingen blijken te 
verdwijnen dan wel na de verkiezingen opkomen, maar het kan ook dienen om de mutaties in 
aantal op te vangen van de zittende fracties. De regeling heeft tot gevolg dat de bijdrage bij 
verandering van het zetelaantal met ingang van de eerste dag van de maand waarop de raad met 
de nieuwe verhoudingen vergadert, wijzigt. 
 
 
 
III De bedragen vast te stellen conform artikel 7 en artikel 10 van de Verordening ambtelijke 
bijstand en fractieondersteuning Bloemendaal 2011; 
 
 
 
Voor de jaren 2016 en 2017 het bedrag per fractie als bedoeld in art 7 lid 2 van de Verordening 
vast te stellen op €2.500,- en het bedrag per zetel als bedoeld in art 7 lid 2 van de Verordening 
vast te stellen op €250,- 
 
Voor de jaren 2016 en 2017 de bijdrage voor de fractie van Liberaal Bloemendaal te stellen op € 
3.250,00,- en voor Hart voor Bloemendaal op € 2.750,00,- 
 
 
 
IV Invulling te geven aan de kascommissie conform artikel 9 van de Verordening ambtelijke 
bijstand en fractieondersteuning Bloemendaal 2011; 
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De leden Boeijink, Werhmeijer en Schnackers te benoemen tot lid van de kascommissie. 
 
Advies Commissie Bestuur en Middelen van 14 september 2017. 
Het stuk kan als bespreekpunt naar de raadsvergadering van 28 september 2017. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 2 november 2017 
 

 
  , voorzitter 
 

 
 
 
    , griffier 
 
 
Besluit raad:   Het voorstel wordt aangenomen 
Stemmen voor:  14 stemmen voor (VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA) 
Stemmen tegen:  4 stemmen tegen (Liberaal Bloemendaal, Hart voor Bloemendaal) 
Afwezig:  1 (GrL) 
Stemverklaring: Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) 
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