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De raad van de gemeente Hellendoorn; 

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 25 januari 2011; 

b e s l u i t : 

I. vast te stellen de: 

verordening tot wijziging van de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 
(3e wijziging) 

Artikel 1 
Artikel 6 wordt gelezen als volgt: 
1. De fracties, zoals bedoeld in artikel 7 van het Reglement van orde voor de vergaderingen 

en andere werkzaamheden van de raad, ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als 
tegemoetkoming in de kosten van het functioneren van de fractie. 

2. Deze bijdrage bestaat uit een vast deel van € 1000,-- voor elke fractie. Daarnaast ont
vangt elke fractie een vast bedrag van € 500,-- per raadszetel. 

Toelichting 
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 2 
Artikel 8 wordt gelezen als volgt: 
1. De bijdrage voor fractieondersteuning wordt elk kalenderjaar vóór 31 januari verstrekt. 
2. In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden wordt de bijdrage voor fractieondersteuning 

verstrekt voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden 
naar rato van de in artikel 6, tweede lid genoemde bedragen. In de maand na de 
verkiezingen wordt de bijdrage voor fractieondersteuning, eveneens naar rato van de in 
artikel 6, tweede lid, genoemde bedragen, verstrekt voor de overige maanden van dat 
jaar op basis van de nieuwe zetelverdeling van de raad. 

3. Nadat het hoofd team Financiën & Control de verantwoording van de fracties, bedoeld in 
artikel 11 , eerste lid, voor akkoord heeft ondertekend, vindt per fractie verrekening 
plaats. Verrekening vindt plaats indien de reserve per jaarultimo hoger is dan het bepaalde 
in artikel 10, tweede lid. Voorts vindt verrekening plaats betreffende het deel van de 
uitgaven dat niet overeenkomt met het in artikel 7 bepaalde. 

Toelichting 
De bijdrage wordt als voorschot verstrekt. In een verkiezingsjaar wordt het voorschot in twee 
gedeelten gesplitst. Het is logisch dat het aangepast wordt aan de nieuwe verhoudingen in de 
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raad. Indien blijkt dat het geld onrechtmatig is besteed, kan dit aan het eind van het jaar 
verrekend worden. 

Artikel 3 
Artikel 9 wordt gelezen als volgt: 
Bij splitsing van een fractie wordt de op grond van artikel 6, tweede lid, vastgestelde bijdrage 
opnieuw vastgesteld op basis van de nieuwe zetelverdeling en vindt verrekening van de 
fractievergoeding over het kalenderjaar plaats vanaf de splitsingsdatum. 

Toelichting 
Het spreekt vanzelf dat de bijdrage aangepast zal moeten worden aan veranderde verhoudingen 
in de raad. Bij splitsing van een fractie zal het al eerder verstrekte voorschot direct verrekend 
moeten worden. Als dat niet zou gebeuren, zou een deel van de oorspronkelijke fractie over een 
te groot voorschot beschikken en zou het andere deel helemaal geen voorschot krijgen. Na het 
kalenderjaar zou dan alsnog verrekend moeten worden. Het is billijker de verrekening in deze 
gevallen direct te laten plaatsvinden. 

Artikel 4 
Artikel 10 wordt gelezen als volgt: 
1. De fractie reserveert het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van de bijdrage, toekomend 

aan een fractie, ter besteding door die fractie in volgende jaren. 
2. De reserve per jaarultimo mag niet groter zijn dan twee maal de bijdrage die de fractie per 

31 december van het betreffende kalenderjaar toekwam ingevolge artikel 6. 

Toelichting 
De reserve bestaat uit het overschot van voorgaande jaren. Dit bedrag zal niet eindeloos mogen 
groeien. De reserve is dan ook aan een maximum gebonden. Dit maximum is beperkt en kan 
hooguit 200% bedragen van de bijdrage, die de fractie per 31 december van het betreffende 
kalenderjaar toekomt ingevolge artikel 6 van de verordening. Overschotten die in volgende 
kalenderjaren ontstaan, worden, nadat het hoofd van het team Financiën & Control de 
verantwoording van de fracties heeft vastgesteld, zo spoedig mogelijk terugbetaald aan de 
gemeente Hellendoorn. 

Artikel 5 
Artikel 11 wordt gelezen als volgt: 
1. Elke fractie legt vóór 15 februari van enig kalenderjaar verantwoording af over de 

besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning over het afgelopen kalenderjaar door 
overlegging van een verslag. 

2. Het verslag heeft een door het hoofd van het team Financiën & Control vastgestelde lay
out en indeling. 

3. Het verslag wordt gericht aan het college ter attentie van het hoofd van het team 
Financiën & Control. Ten behoeve van een sluitende controle op de verantwoording van 
de fracties, dienen bij het indienen van het verslag originele bewijsstukken van de 
inkomsten en uitgaven, zoals facturen, declaraties en dergelijke, bijgevoegd te worden. 
Het verslag wordt voor akkoord ondertekend door het hoofd van het team Financiën & 
Control. Voorafgaande aan de controle door het hoofd van het team Financiën & Control 
toetst de griffier of de bijdragen voor fractieondersteuning zijn aangewend 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 7. 

Toelichting 
Uit het verslag en de controle door het hoofd van het team Financiën & Control kan naar voren 
komen dat er een verrekening dient plaats te vinden met het verstrekte voorschot. Indien niet 
verrekend kan worden, bijvoorbeeld omdat een fractie uit de raad verdwijnt, zal de raad het ten 
onrechte uitgekeerde voorschot kunnen terugvorderen. 



te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag, volgende op die van haar 
bekendmaking, en terugwerkt tot 1 januari 2011, met dien verstande dat de wijzigingen 
van artikel 8, derde lid en van artikel 11 terugwerken tot 1 januari 2010. 

De raad voornoemd. 

de griffier de voorzitter 
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