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1. Voorstel 

 De Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Midden-Groningen 2019 vast 

te stellen 

 

2. Inleiding 

Op 17 april 2019 heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ledenbrief 19/018 verzonden. 

Met deze brief zijn drie nieuwe modelverordeningen aangeboden: 

1. Model verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019 

2. Modelinstructie voor de griffer 2019 

3. Modelinstructie voor de secretaris 2019 (n.v.t.) 

Dit is aanleiding om de “Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad  2018”, waarin de 

eerste twee van toepassing zijn de verordeningen zijn opgenomen, te herzien.  

3. Publiekssamenvatting 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft een aantal wetswijzigingen doorgevoerd in twee 

modelverordeningen. Dit zijn ten eerste de Model verordening ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 2019 en tenslotte de Modelinstructies voor de griffer 2019. Hierdoor moet de 

“Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad  2018”, waarin deze verordeningen zijn 

opgenomen, worden herzien.  

4. Bevoegdheid van de raad 

De raad is op grond van artikel 147 de Gemeentewet bevoegd om verordeningen vast te stellen. 

5. Beoogd effect / argumenten 

Met de aanpassing van de verordening wordt beoogd dat deze voldoet aan de laatste wijzigingen in 

wet- en regelgeving. De veranderingen in de nieuwe modelinstructie voor de griffier geeft geen 

aanleiding de hoofstukken 2, 3 en 4 van de Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad 
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gemeente Midden-Groningen aan te passen.  

Ten aanzien van het onderdeel ambtelijke bijstand is een aanpassing nodig op het punt van de rol 

van de burgemeester als bijstand aan een raadslid wordt geweigerd. De rol van de burgemeester is 

veranderd, het is een bemiddelende rol en GEEN beslissende meer. De burgemeester heeft een 

bemiddelende rol in het bereiken van een oplossing, waarover het raadslid tevreden is. (Hoofdstuk 

5 artikel 19 lid 3b) 

Ten aanzien van het onderdeel fractieondersteuning is een aantal aanpassingen aan de orde: 
- In 4.2 Algemene wet bestuursrecht staan bepalingen die te maken hebben met 

subsidieverstrekking. Deze zijn niet meer van toepassing op de fractieondersteuning. Dit 
betekent dat  artikel 28 (oude verordening) vervalt; 

- De lijst met zaken waaraan de vergoeding niet mag worden besteed is aangescherpt; 
- Financiële bijdragen worden voor de duur van een zittingsperiode van de raad verstrekt, dit 

heeft gevolgen voor de artikelen die gaan over vaststellen van een voorschot en uitbetaling 
van een voorschot. Tevens is nu de bepaling over jaren van aftreden (verkiezingen) anders. 
(artikel 23 lid 2); 

- Er is een bepaling opgenomen over het einde van het bestaan van een fractie; 
- Een aantal artikelen is taalkundig aangepast (bijvoorbeeld geen financiële vergoeding maar 

financiële bijdrage); 
- De  vastgestelde verordening en ook de modelverordening en de vastgestelde verordening 

bevat een bepaling over reservevorming. In de praktijk bestond de afspraak dat fracties 
geen reserves vormen. Voorgesteld wordt dit artikel te handhaven.  
 

6. Financiële paragraaf 

Er zijn geen financiële gevolgen verbonden aan dit besluit. 

7. Communicatie 

De verordening wordt op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt. 

 

Burgemeester en raadsgriffier van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

F.M. Bouwman 

Raadsgriffier 
 

 

Bijlage: 

1 Ledenbrief VNG 19/018 
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