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Aan de raad 

Samenvatting: 
Bij de begroting 2011 en de meerjarenbegroting 2011-2014 hebben wij een keuzemenu gevoegd, 
met mogelijke opties voor bezuinigingen. Eén van de opties was om de totaalbijdrage voor frac
tieondersteuning met € 20.000,- per jaar te verlagen. Voor 2010 en volgende jaren was een 
bedrag van € 42.000,- geraamd, terwijl de afgelopen jaren gebleken is dat dit bedrag niet 
noodzakelijk was: de fracties hebben meermalen een deel van de ontvangen bedragen 
terugbetaald, omdat ze niet waren aangewend. In de raadsvergadering van 9 november 2010 
hebt u ingestemd met een meerjarige bezuiniging van € 20.000,- per jaar, zodat € 22.000,- per 
jaar resteert. Wij hebben in die vergadering de toezegging gedaan om met een voorstel te komen 
om het bedrag van € 22.000,- over de fracties te verdelen. 
Wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om te snijden in de regels, die betrekking 
hebben op de verantwoording van de uitgaven. Wij stellen u onder meer voor om de accoun
tantscontrole op de verantwoording van de uitgaven te schrappen. 

Opdracht: 
In de raadsvergadering van 9 november 2010 hebben wij de toezegging gedaan om met een 
voorstel te komen om het (na bezuiniging van € 20.000,- per jaar) resterende bedrag ad € 
22.000,- voor fractieondersteuning te verdelen over de fracties en zo nodig met een voorstel te 
komen om de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning aan te passen. 

Aanleiding: 
Bij de begroting 2011 en de meerjarenbegroting 2011-2014 hebben wij een keuzemenu gevoegd, 
met mogelijke opties voor bezuinigingen. Eén van de opties was om de totaalbijdrage voor frac
tieondersteuning met € 20.000,- per jaar te verlagen. Voor 2010 en volgende jaren was een 
bedrag van € 42.000,- geraamd, terwijl de afgelopen jaren gebleken is dat dit bedrag niet 
noodzakelijk was: de fracties hebben meermalen een deel van de ontvangen bedragen terug
betaald, omdat ze niet waren aangewend. In de raadsvergadering van 9 november 2010 hebt u 
ingestemd met een meerjarige bezuiniging van € 20.000,-- per jaar, zodat € 22.000,- per jaar 
resteert. Wij hebben in die vergadering de toezegging gedaan om met een voorstel te komen om 
het bedrag van € 22.000,- over de fracties te verdelen. 
Wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om te snijden in de regels, die betrekking 
hebben op de verantwoording van de uitgaven. Wij stellen u onder meer voor om de 
accountantscontrole op de verantwoording van de uitgaven te schrappen. 

Doelstelling: 
Met het voorstel wordt in de eerste plaats beoogd om een bijdrage te leveren aan de noodzake
lijke bezuinigingen. Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de verordening te 
ontdoen van overbodige regelgeving. 

Voorgestelde oplossingen: 
Wij stellen u voor de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning te wijzigen 
overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit. Dit heeft tot gevolg dat iedere raadsfractie een vast 
deel van € 1000,- (was: € 2000,-) ontvangt en per raadszetel een bedrag van € 500, - (was: 
€ 1000,-). 
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Communicatie: 
De verordening zal worden bekend gemaakt in het Hellendoorn Journaal. De verordening zal in 
werking treden op de dag, volgende op die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 
2011 met dien verstande dat artikel 5 (artikel 11 van de verordening) terugwerkt tot 1 januari 
2010. 

Effecten meten: 
Wij zullen na 2 jaar evalueren of de wijzigingen, die wij u nu voorstellen, het beoogde resultaat 
hebben gehad. Bij deze evaluatie zult u c.q. zullen de raadsfracties uiteraard worden betrokken. 

Planning: 
De wijziging van de verordening treedt in werking op de dag, volgende op die van haar afkondi
ging en werkt terug tot 1 januari 2011 met dien verstande dat de wijzigingen van artikel 8, derde 
lid en artikel 11 van de verordening terugwerken tot 1 januari 2010. 

Concept-besluit: 
Wij stellen u voor de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning te wijzigen 
conform bijgevoegd ontwerp-besluit. 

Nijverdal, 25 januari 2011 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

retaris> 

Advies commissie(s): 
De commissie algemene bestuurlijke zaken en middelen stemt ermee in dat het voorstel wordt 
voorgelegd aan de raad. 

Nr. 10INT02261 Nijverdal, 1 5 maart 2011 

Bijlagen: 
1 (ontwerp-besluit) 


