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De raad van de gemeente Hellendoorn; 

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 11 december 201 2; 

gelet op het bepaalde in artikel 33 , derde lid Gemeentewet; 

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

Artikel 1 
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 ver

strekt 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, ge
noemde bedragen, verstrekt voor de overige maanden van dat jaar op basis van de nieuwe 
zetelverdeling van de raad. 

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 
raad. Indien blijkt dat het geld onrechtmatig is besteed, kan dit aan het eind van het jaar verre
kend worden. 

Artikel 2 
De toelichting op artikel 10 wordt gelezen als volgt: 
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'}6 bedragen van de bijdrage, die de fractie per 31 december van het betreffende jaar 
toekomt ingevolge artikel 6 van de verordening. Overschotten die in volgende kalenderjaren ont
staan, worden zo spoedig mogelijk terugbetaald aan de gemeente Hellendoorn. 

Artikel 3 
Artikel 11 wordt gelezen als volgt: 
Elke fractie legt vóór 15 februari van enig kalenderjaar aan de raad verantwoording af over de 
besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning over het afgelopen kalenderjaar door over
legging van een verslag. 

B e s l u i t 
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Toelichting 
Het verslag komt als ' ingekomen brief' op de agenda van de raad en is daarmee dus ook open
baar. Onderdeel van het verslag is een specificatie van de uitgaven die hebben plaatsgevonden. 
Uit het verslag kan naar voren komen dat er een verrekening dient plaats te vinden met het ver
strekte voorschot. Indien niet verrekend kan worden, bijvoorbeeld omdat een fractie uit de raad 
verdwijnt, zal de raad het ten onrechte uitgekeerde voorschot kunnen terugvorderen. 

II. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag, volgende op die van haar bekend
making, en terugwerkt tot 1 januari 2012 . 

De raad voornoemd. 

de griffier de voorzitter 
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