
  
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

Aanleiding 
In de Gemeentewet is bepaald dat een gemeenteraad recht heeft op ondersteuning. De raad moet 
voor ondersteuning van de fracties en het regelen van ambtelijke bijstand een verordening 
vaststellen. De gemeenteraad van Roosendaal heeft de Verordening ambtelijke bijstand (2002) en de 
Verordening fractieondersteuning (2017) vastgesteld.  
Naar aanleiding van de verantwoording over de bestedingen van de fractieondersteuningsbudgetten 
in 2018 en in 2019 heeft de Auditcommissie het adviesvoorstel uitgebracht om de Verordening 
fractieondersteuning te herijken. Aanleiding daartoe was dat de bestedingscategorieën voor 
meerdere uitleg vatbaar waren.  
De Verordening ambtelijke bijstand dateert uit 2002 en het voorstel luidt om ook deze verordening 
te herijken. Conform de modelverordening van de VNG worden zowel de Verordening 
fractieondersteuning als de Verordening ambtelijke bijstand samengebracht in één nieuwe 
verordening.  
Middels dit raadsvoorstel wordt de gemeenteraad van Roosendaal voorgesteld om de nieuwe 
Verordening fractieondersteuning en ambtelijke bijstand gemeente Roosendaal vast te stellen.  
 
Beoogd effect 
Een actuele Verordening fractieondersteuning en ambtelijke bijstand gemeente Roosendaal, welke 
na vaststelling door de gemeenteraad inwerking zal treden op 1 januari 2021.  
 
Argumenten 
Om te komen tot een gedegen herijking van de verordening heeft de Auditcommissie dit jaar een 
bijeenkomst georganiseerd, waarbij de fracties met elkaar in gesprek zijn gegaan over hun wensen 
ten aanzien van fractieondersteuning. Deze bijeenkomst werd begeleid door Democratie in Actie1 en 
door de accountant vanuit zijn adviserende rol richting de raad. De opbrengst van deze bijeenkomst 
heeft - tezamen met uitkomsten van de enquête die door Democratie in Actie is uitgezet bij de 
fracties - als basis gediend voor de nieuwe concept verordening. Vervolgens is deze verordening met 
grote zorgvuldigheid door de leden van de Auditcommissie opgesteld. Zij hebben onder meer de 
bestedingscategorieën nader uitgewerkt ter bevordering van een meer eenduidige interpretatie en 
zij hebben een uitgebreide vergelijking gemaakt met soortgelijke verordeningen bij andere 
gemeenten.    
 
Financiën 
Het raadsvoorstel heeft geen financiële consequenties. In de meerjarenbegroting is een budget 
opgenomen voor fractieondersteuning. Dit budget is ondergebracht bij de griffie.  
 
Communicatie 
Na vaststelling door de raad zal de nieuwe Verordening fractieondersteuning en ambtelijke bijstand 
gemeente Roosendaal in werking treden op 1 januari 2021. De verordening zal bekend worden 
gemaakt in het elektronisch gemeenteblad.  
 
Bijlage:  
Concept Verordening fractieondersteuning en ambtelijke bijstand gemeente Roosendaal 2021  

 

 
1 Democratie in Actie is een samenwerkingsprogramma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Beroeps- en belangenverenigingen van 

raadsleden, griffiers, wethouders, gemeentesecretarissen en burgemeesters.  


