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Verordening fractieondersteuning gemeente Eersel 2019
Artikel 1 Begripsbepalingen
•
•
•
•
•
•

fractie: fractie als bedoeld in artikel 7 Reglement van orde gemeenteraad Eersel 2019;
kalenderjaar: van 1 januari tot en met 31 december;
fractievoorzitter: voorzitter van een fractie of diens plaatsvervanger;
griffier: griffier van de raad of diens plaatsvervanger;
secretaris: gemeentesecretaris of diens plaatsvervanger;
wet: Gemeentewet.

Artikel 2. Ambtelijke ondersteuning, verzoek om informatie
1.
2.
3.

Een raadslid kan de griffier verzoeken om ambtelijke bijstand te verlenen c.q. vragen om informatie.
De griffier kan de secretaris verzoeken ambtelijke bijstand te laten verlenen vanuit de organisatie.
Bij verschil van inzicht over de te verlenen bijstand wordt de casus in het tripartiet overleg
besproken.

Artikel 3. Recht op en hoogte van de financiële bijdrage
1.
2.
3.
4.
5.

De raad verstrekt een fractie jaarlijks een financiële bijdrage ter ondersteuning van de fractie.
De financiële bijdrage bestaat uit een basisbedrag van € 500 per fractie en een variabel deel van
€ 150 per raadszetel.
Voor het bepalen van het aantal fracties geldt als maatstaf de toestand op 1 januari van het
betreffende kalenderjaar.
In een jaar dat er verkiezingen zijn wordt, in afwijking van lid 3 als maatstaf 1 april genomen.
In geval van lid 4 wordt de financiële bijdrage naar rato berekend.

Artikel 4. Wijzigingen in aantal fracties
1.

2.

Indien tijdens een kalenderjaar een of meerdere leden van een fractie zich afsplitsen en als
zelfstandige fractie gaat optreden, dan heeft de nieuwe fractie, in dat kalenderjaar, géén recht op
een financiële bijdrage.
Indien tijdens een kalenderjaar twee of meer fracties als één fractie samengaan, dan wordt met
de gewijzigde situatie eerst in het volgende kalenderjaar rekening gehouden.

Artikel 5. Uitbetaling en besteding
1.
2.
3.
4.
5.

De financiële bijdrage wordt jaarlijks in januari overgemaakt op het algemene rekeningnummer
van de betreffende fractie.
In een jaar van verkiezingen wordt in januari 3/12 deel van de financiële bijdrage overgemaakt.
Een fractie besteedt de financiële bijdrage uitsluitend om de volksvertegenwoordigende,
kaderstellende of controlerende rol van de fractie te versterken.
De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van uitgaven die in strijd zijn met wettelijke
bepalingen en overige regelingen.
Gelet op de doelmatigheid behoeft er geen verantwoording te worden afgelegd.

Artikel 6. Onvoorziene omstandigheden
In gevallen waarin deze verordening niet voorziet en/of bij twijfel omtrent de toepassing van de
verordening, beslist het presidium op voorstel van de griffier.

Artikel 7. Intrekking oude verordening / inwerkingtreding en citeertitel
1.
2.

1

De “Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Eersel 2015” wordt
ingetrokken.
Deze verordening treedt in werking op de dag de bekendmaking.
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3.

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening fractieondersteuning gemeente Eersel
2019”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Eersel van 12 maart 2019
De raad voornoemd
de griffier, de heer J.W.G. van Bree
de voorzitter, de heer J.A.M. Vos
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