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Officiële uitgave van Opmeer.

VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND EN DE
FRACTIEONDERSTEUNING
gelezen het voorstel van griffier en voorzitter van de raad van Opmeer van 23 maart 2006;
De raad van de gemeente Opmeer;
Gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet;
Besluit:
te wijzigen en vast te stellen de volgende:
VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND EN DE FRACTIEONDERSTEUNING
Paragraaf 1: Ambtelijke bijstand

Artikel 1
1.

Een raadslid of fractieassistent wendt zich na een afspraak tot de griffier of een ambtenaar met
een verzoek om:
feitelijke informatie van geringe omvang;
a.
inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn;
b.
bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.
c.

2.

Indien de ambtenaar twijfelt of bet verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld onder het
eerste lid, onderdeel a of b, stelt hij de secretaris daarvan in kennis. De secretaris beslist.
Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om bijstand bij het opstellen van voorstellen,
amendementen en moties of andere bijstand.
De bijstand, bedoeld in het derde lid, wordt verleend door de griffier of een medewerker van de
griffie. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier of een medewerker van de griffie kan
warden verleend kan de griffier de secretaris verzoeken, één of meer ambtenaren aan te wijzen,
die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

3.
4.

Artikel 2
1.

Een ambtenaar verleent op verzoek van de griffier of de secretaris ambtelijke bijstand tenzij:
het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaama.
heden van de raad;
dit het belang van de gemeente kan schaden.
b.

2.
3.

De secretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grand van het eerste lid geweigerd wordt.
Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd deelt de secretaris dit met redenen
omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.

Artikel 3
Indien het verzoek om bijstand van een ambtenaar door de secretaris wordt geweigerd kan de griffier
of bet betrokken raadslid bet verzoek voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo
spoedig mogelijk over het verzoek.

Artikel 4
1.
2.

Indien een raadslid niet tevreden is over door een ambtenaar verleende bijstand, doet hij of de
griffier hiervan mededeling aan de secretaris.
Indien overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing
leggen zij de zaak voor aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over
de zaak.

Artikel 5
1.
2.

Elk raadslid heeft recht op ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c.
De secretaris houdt in een register bij hoeveel verzoeken om ambtelijke bijstand als bedoeld in
artikel 1, eerste lid, onderdeel c. een raadslid per jaar doet.

Artikel 6
De secretaris verstrekt de desbetreffende portefeuillehouder in het college desgewenst een afschrift
van het verzoek uit het register.

Artikel 7
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Een raadslid kan aangeven dat een verzoek om ambtelijk bijstand of de inhoud van het gegeven
advies geheim wordt gehouden.
Indien het college of leden van bet college informatie wensen over een verzoek om ambtelijke
2.
bijstand of de inhoud van bet gegeven advies wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot bet betrokken
raadslid.
Paragraaf 2: Fractieondersteuning
1.

Artikel 8
Iedere fractie heeft recht op maximaal twee fractieassistenten, ongeacht het aantal zetels dat zij in de
raad bezet.

Artikel 9
1.
2.

De fracties, zoals bedoeld in artikel 5 van het reglement van orde, ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.
Deze bijdrage bestaat uit een vast deel van € 300,00 voor elke fractie.

Artikel 10
1.
2.

De bijdrage voor fractieondersteuning wordt, voor 31 januari van een kalenderjaar, als voorschot
op dat kalenderjaar verstrekt.
In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden wordt het voorschot verstrekt voor de maanden tot
en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de maand waarin
de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt wordt het voorschot verstrekt voor
de overige maanden van dat jaar.

Artikel 11
Bij splitsing van een fractie wordt de op grond van artikel 8, tweede lid, vastgestelde bijdrage
voor de oorspronkelijke fractie verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het
aantal bij de splitsing betrokken leden.
Bij splitsing van een fractie wordt het aan de oorspronkelijke fractie verstrekte voorschot verrekend
2.
overeenkomstig de verdeling die volgt uit het tweede lid.
Paragraaf 3 Slotbepaling
1.

Artikel 12
Deze verordening treedt in werking met ingang van 30 maart 2006.
Op dat tijdstip vervalt de vorige verordening, vastgesteld bij raadsbesluit van 29 augustus 2002.
Besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Opmeer van 30 maart 2006.

De griffier,

M.C.G.M.Bekker

De voorzitter,

G.J.A.M. Nijpels
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