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Aan:
De Gemeenteraad
Vries, 11 januari 2011
Onderwerp:

Aanpassing verordeningen gemeenteraad

Portefeuillehouder:
Presidium
Behandelend ambtenaar:
Dhr. J.L. de Jong/ mevr. A. Hartman
Doorkiesnummer:
0592 - 266 606/0592-266974
E-mail adres:
j.l.de.jong@tynaarlo.nl/ a.hartman@tynaarlo.nl
Gevraagd besluit:
Op basis van de bezuinigingen op de gemeentebegroting 2011/ meerjarenraming 2011-2014,
1. de “verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en steunfractieleden” en
2. de “verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2008”
aanpassen op basis van de bijgevoegde raadsbesluiten.
Bijlagen:
- Raadsbesluit I en II (bijgevoegd)

TOELICHTING
Op 2 november jl. is de gemeentebegroting voor 2011 en de meerjarenbegroting 2010 – 2014 door uw
raad vastgesteld.
In de opmaat naar het opstellen van die begroting is aan het presidium de vraag voorgelegd of er
mogelijkheden zijn om bezuinigingen (ombuigingen) vanuit de gemeenteraad aan te dragen. Het
presidium heeft aangegeven dat ook de gemeenteraad, net als het college zelf en de gemeentelijke
organisatie verantwoordelijk is voor een aantal ombuigingen/bezuinigingen binnen de door hen beheerde
begrotingsposten (raad, rekenkamer en griffier).
De ideeën die eind deze zomer door en vanuit het presidium naar voren zijn gekomen en zijn
aangegeven, zijn doorgegeven aan het college van b&w in de voorbereiding bij het opstellen van de
gemeentebegroting 2011. Het college heeft deze voorstellen vervolgens meegenomen in de begroting
voor 2011 en volgende jaren.
Deze ombuigingen hebben echter ook consequenties voor u als gemeenteraadslid en voor de
raadsfractie.
Twee van deze voorstellen (afschaffen PC vergoeding raadsleden en de verlaging van de
fractievergoedingen) dienen echter nog in formele zin door middel van een aanpassing van een tweetal
verordeningen aangepast te worden. Deze aanpassingen treft hieronder aan.
De PC vergoeding raadsleden is afgeschaft.
Met ingang van 1 januari a.s. komt de jaarlijkse pc vergoeding van
€ 275.- netto aan de raadsleden te vervallen.
Voor de gemeentebegroting levert dit een bruto besparing op van
€ 7.432.- per jaar. Overigens geldt het afschaffen van de PC vergoeding alleen voor raadsleden; niet
voor de steunfractieleden die een vergoeding ontvangen.
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Verlaging fractievergoedingen
Jaarlijks ontvangen de fracties een budget in de ondersteuning van hun kaderstellende, controlerende en
volksvertegenwoordigende rol.
Op dit moment bestaat de fractievergoeding uit een vast bedrag per fractie (€ 1.500.-) en een bedrag per
raadszetel (€ 150.-).
Die bedragen zijn inmiddels in de begroting aangepast naar respectievelijk € 1.000.- per raadsfractie en
€ 100.- per raadszetel.
Een vorm van aanpassing waartoe in een eerdere raadsperiode (2002- 2006) ook al eens door de
gemeenteraad is besloten.
Door middel van de aanpassingen van de beide verordeningen: de “verordening rechtspositie
wethouders, raadsleden en steunfractieleden 2007” en de “verordening ambtelijke bijstand en
fractieondersteuning 2008” wordt in formele zin bevestigd wat inmiddels in de gemeentebegroting in
financiële zin al is opgenomen. Het is de bedoeling om deze aanpassing met ingang van januari 2011 in
te laten gaan, vooralsnog voor 1 jaar.
Financiële consequenties
Totaal aan besparingen algemeen bestuur (onderdeel raad)
In totaal gaat het om een bedrag van € 17.582.- dat binnen het programma algemeen besuur, onderdeel
raad aan ombuigingen is meegenomen in de gemeentebegroting, dat komt neer op een percentage van 3
op het totale budget van € 605.302.-.
Naast de afschaffing van de “PC vergoeding raadsleden” en de verlaging van de budgetten “ambtelijke
bijstand en fractieondersteuning” is ook het budget “studiekosten raadsleden” teruggebracht met een
bedrag van € 4.537.-.
Deze besparingen zijn inmiddels al in de gemeentebegroting 2011 en de meerjarenraming meegenomen.

Gevraagd besluit
Op basis van de bezuinigingen op de gemeentebegroting 2011/ meerjarenraming 2011-2014,
1. de “verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en steunfractieleden” en
2. de “verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2008”
aanpassen op basis van de bijgevoegde raadsbesluiten.

Namens het presidium,

F.A. van Zuilen,

voorzitter

J.L. de Jong,

griffier
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