Punt 9.

: Wijziging Verordening op de
ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning

Gemeente
Hellendoorn

A a n de raad
Samenvatting:
In de afgelopen jaren is het afwikkelen van de vergoeding voor fractieondersteuning
lastig gebleken voor fracties, de griffie en de ambtelijke organisatie. Bovendien kost dit relatief veel tijd Z
inspanning in verhouding tot de hoogte van de vergoeding. Wij stellen daarom voor om de verordening te wijzigen op het punt van verantwoording.
De fracties leggen in het vervolg
rechtstreeks
verantwoording
af aan de raad. Dat dient vóór 15 februari van het daarop volgende jaar te gebeuren. Voor 2010 en 2011 wordt de vergoeding vastgesteld overeenkomstig de eerder betaalde
voorschotten.
Opdracht:
De aard van het voorstel is het eenvoudiger en pragmatischer maken van het systeem van verantwoorden.
Aanleiding:
De verantwoording en controle van de vergoeding voor fractieondersteuning is de afgelopen jaren
erg omslachtig gebleken. Zeker wanneer de hoogte van de betreffende vergoedingen wordt afgezet tegen de werkzaamheden. Mede daardoor is achterstand ontstaan bij de verantwoording en
controle vanaf 2 0 1 0 .
Doelstelling:
De hoogte van de vergoedingen aan de fracties over 2 0 1 0 en 2011 vaststellen. Daarnaast een
eenvoudiger en praktischer systeem van verantwoording van de vergoeding voor fractieondersteuning 2 0 1 2 en verder.
Mogelijke oplossingen:
Uitgangspunt is zoals gezegd een eenvoudiger en praktischer systeem van verantwoording en
vergoeding voor fractieondersteuning. En gelijktijdig een definitieve streep te zetten onder de
jaren 2 0 1 0 en 2 0 1 1 . De vergoeding over deze jaren wordt vastgesteld overeenkomstig de eerder
betaalde voorschotten.
Voor 2 0 1 2 en verder stellen wij voor dat de fracties met ingang van 1 januari 2 0 1 2 rechtstreeks
verantwoording afleggen aan de raad, zonder dat intern de verantwoording nog wordt gecontroleerd. De fracties in de raad kunnen op die wijze eikaars verantwoordingen inzien, beoordelen en
zich daar zo nodig over uitspreken. De verantwoordingen zijn bovendien openbaar.
Dit betekent dat:
«
Lid 3 van artikel 8 komt te vervallen.
»
De toelichting op artikel 10 wordt gewijzigd. Hierin was opgenomen dat overschotten worden
terugbetaald nadat het hoofd van het team Financiën 8t Control de verantwoording van de
fracties heeft vastgesteld. Het vaststellen van de verantwoording door het hoofd van het
team Financiën Ik Control komt te vervallen.
»
In lid 1 van artikel 11 van de verordening wordt toegevoegd dat de fracties verantwoording
afleggen aan de raad. De termijn van verantwoording blijft gelijk, namelijk vóór 15 februari
van het kalenderjaar volgend op het jaar waarop de vergoeding betrekking heeft.
»
De overige leden van artikel 11 (over de verantwoording) komen te vervallen.
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Voorgestelde oplossingen:
Zie bijgaand concept-besluit.
Burger en overheidsparticipatie:
N.v.t.
Communicatie:
Verordening bekend maken in Hellendoorn Journaal.
Effecten meten:
Het effect is een eenvoudiger en pragmatischer verantwoording van de vergoeding voor fractieondersteuning. Dit is niet te meten.
Planning:
De wijziging van de verordening gaat in op de dag volgende op die waarop de verordening is bekend gemaakt en werkt terug tot 1 januari 2 0 1 2 . Het besluit om af te wijken van de verordening
voor 2 0 1 0 en 2011 werkt terug tot 1 januari 2 0 1 0 respectievelijk 1 januari 2 0 1 1 .
Concept Besluit:
«
Wijzigen van artikel 8, wijzigen van de toelichting op artikel 10 en wijzigen van artikel 11 van
de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning.
® Voor 2 0 1 0 en 2011 af te zien van verdere controle en verantwoording en de vergoeding vast
te stellen conform het eerder uitbetaalde voorschot.

Nijverdal, 11 december 2 0 1 2
Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,
De secretaris,

F. Dijkstra M B A ,

«—deJauigļemeester,

mevr. A .

Advies commissie(s):
De commissie Algemene Bestuurlijke Zaken en Middelen stemt ermee in dat het voorstel als hamerstuk wordt voorgelegd aan de raad.
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Bijlagen:
Concept-raadsbesluit.

Nijverdal, 5 februari 2 0 1 3

