
STAAT VAN WIJZIGINGEN TUSSEN OORSPRONKELIJK EN DEFINITIEF INITATIEFVOORSTEL

Maatregel Wijziging in definitief initiatiefvoorstel Oorspronkelijk initiatiefvoorstel
Aanduiding en naamgeving afsplitsers n.v.t. Geen nieuwe naam toegestaan; afgesplitste leden hebben 

zitting onder ‘raadslid + achternaam’ of bij twee of meer 
leden ‘groep + achternamen’

Fractiebudget afplitsers n.v.t. Afgesplitste leden behouden hun recht op het variabele deel
van het ondersteuningsbudget (298 euro per zetel); 
afgesplitste leden maken geen aanspraak op het vaste deel 
van 1250 euro per jaar. Dit bedrag wordt alleen beschikbaar 
gesteld aan fracties die op basis van de verkiezingsuitslag 
zijn gevormd.

Fractieassistenten Een afgesplitste lid of een groep (twee of meer afgesplitste
raadsleden) kunnen maximaal één fractieassistent 
aanmelden. De term ‘fractieassistent’ wordt niet langer 
gebruikt. In plaats daarvan wordt in het RvO en alle 
verordeningen gesproken van ‘commissieleden’.

Afgesplitste lid of een groep kan geen fractieassistenten 
aanmelden

Lidmaatschap Presidium Naar aanleiding van het debat op de Politieke Avond van 
16 juni: ook afgesplitste raadsleden zijn lid van het 
Presidium. Een groep (twee of meer afgesplitste leden) 
kan slechts één lid afvaardigen naar het Presidium. Een 
individueel afgesplitst raadslid dat lid is van het Presidium, 
kan zich in het Presidium niet laten vervangen. Een groep 
kan dit wel doen door een ander lid van de groep.

Afgesplitste raadsleden vormen geen fractie en zijn dus niet 
vertegenwoordigd in het Presidium.

Lidmaatschap Vertrouwenscommissie n.v.t. Afgesplitste raadsleden zijn geen lid van de 
vertrouwenscommissie; deze bestaat slechts uit de 
voorzitters van de door de verkiezingsuitslag gevormde 
fracties.

Spreektijden Afgesplitste leden behouden dezelfde spreektijd als 
fracties.

Afgesplitst lid krijgt een derde en een groep twee derden van
de spreektijd van een fractie. 

Debataanvraag op de Politieke Avond Een nieuw artikel 44 in het Reglement van Orde dat het 
aanvragen van een ‘regulier’ debat op de Politieke Avond 
mogelijk maakt. Beperkt tot onderwerpen die geen 
onderwerp van een voorstel van het college of 
initiatiefvoorstel zijn (zijdelings benoemd is geen 
belemmering).

Deze wijziging was niet in het oorspronkelijke voorstel 
opgenomen.


