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Indiener: Presidium 

Datum:  7 april 2021 

Portefeuillehouder(s): - 
Portefeuille(s): Raadsaangelegenheden 

Contactpersoon:  Raadsgriffie 

E-mailadres: raadsgriffie@woerden.nl   
 

Onderwerp:  
Vaststellen Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Woerden 2021 

Samenvatting: 
In de vergadering van het Presidium op 10 februari 2021 is de wens geuit om een duidelijke lijst op te 
stellen van do’s en don'ts met betrekking tot het declareren vanuit de fractiebudgetten. Tijdens het 
opstellen van deze lijst, bleek de Verordening op de fractieondersteuning (vastgesteld in 2003), 
gedateerd te zijn en niet meer aan te sluiten op onder andere het Rechtspositiebesluit decentrale 
politieke ambtsdragers.  
 
Met het vaststellen van een (nieuwe) Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 
Woerden 2021 beoogt het Presidium dit te herstellen. Op basis van deze verordening, het 
Rechtspositiebesluit en de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Woerden 
2019 is ook een lijst met do's en don'ts opgesteld. 

Gevraagd besluit: 
De Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Woerden 2021 vast te stellen. 

Inleiding  
De Verordening ambtelijke bijstand en Verordening op de fractieondersteuning dateren van 2003, 
respectievelijk 2014. 
Op basis van de Modelverordening die in 2019 door de VNG is opgesteld, heeft het Presidium een 
nieuwe verordening opgesteld waarin de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning op basis 
van de huidige praktijk worden ondergebracht. 

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 
De huidige verordeningen op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning zijn verouderd. Er is 
bijvoorbeeld gebleken dat de Verordening op de fractieondersteuning niet meer rijmt met het 
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.  

Wat willen we bereiken? 
Het vaststellen van een heldere en eenduidige verordening die aansluit op de huidige praktijk. 

Argumenten 
1. Eén verordening in plaats van twee verordeningen 
Met deze verordening wordt aangesloten bij de modelverordening van de VNG, waarin zowel de 
fractieondersteuning als de ambtelijke bijstand is opgenomen. Wanneer in de toekomst wijzigingen 
plaatsvinden in bijvoorbeeld het Rechtspositiebesluit, kan dit op basis van wijzigingen in de 
modelverordening ook snel verwerkt worden in deze verordening. Uiteraard wordt rekening 
gehouden met de Woerdense gang van zaken. 
 
2. Wijzigingen ten opzichte van de oude verordeningen  
De voorgestelde aanpassingen betreffen met name wetstechnische, taalkundige en/of redactionele 
verbeteringen die voor verduidelijking van de bepalingen zorgen. Ook is een lijst van do’s en don’ts 
van wat wel en wat niet uit de fractiebudgetten kan worden betaald.  
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Kanttekeningen, risico’s en alternatieven 
Een alternatief is het enkel herzien van de huidige verordeningen. Daarmee kan echter niet worden 
aangesloten bij de modelverordening, wat in dezen wel de voorkeur heeft. 
 
De modelverordening geeft als optie mee om de fractiebudgetten als voorschot te verstrekken aan 
de fracties. Gekozen wordt om de huidige werkwijze (declareren uit het fractiebudget) te 
handhaven. 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
Het actualiseren van de verordeningen leidt niet tot aanpassing van de hoogte van de 
fractiebudgetten. 

Communicatie 
Na vaststellen wordt de nieuwe verordening op gebruikelijke wijze gepubliceerd. 

Vervolgproces 
N.v.t. 

Bevoegdheid raad: 
Art. 149 Gemeentewet: De raad maakt de verordeningen die hij in het belang van de gemeente 
nodig oordeelt. 

Bijlagen: 
- Raadsbesluit 
- Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Woerden 2021 
- Lijst met do’s en don’ts 
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