Initiatiefraadsvoorstel
Onderwerp: Vergoeding steunfractieleden

Datum raadsvergadering
Registratienummer
Datum carrousel
Raadsbesluit nr.

11 december 2014
n.v.t.

Portefeuillehouder(s)
Ambtenaar
Telefoon
E-mailadres

n.v.t.
L. Klinkenberg
0255 567520
lklinkenberg@Velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

1. Met ingang van 1 januari 2015 een vaste maandelijkse (bruto) vergoeding van € 75,-- tot het
einde van deze raadsperiode toe te kennen aan de geïnstalleerde steunfractieleden voor het
bijwonen van sessievergaderingen, inclusief reis- en verblijfkosten met dien verstande dat deze
vergoeding jaarlijks niet wordt geïndexeerd.
2. Deze wijziging te verwerken bij de eerstvolgende aanpassing van de 'Regeling Steunfractieleden
2011' en de ‘Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden’.
Samenvatting

Steunfractieleden hebben op dit moment recht op een vergoedingen voor het deelnemen aan de
vergaderingen en een vergoeding voor reis- en verblijfkosten. Om de administratieve druk te
verminderen en automatisering van betalingen mogelijk te maken wordt voorgesteld om een vast
bedrag per maand per steunfractielid uit te betalen waarin bovenstaande vergoedingen zijn
verdisconteerd.
Inleiding

Juridische inkadering: Gemeentewet, RvO Raad en Regeling Steunfractieleden 2011
Een steunfractielid is een niet-raadslid dat op grond van de Regeling steunfractieleden 2011
(Regeling) door een raadsfractie aangewezen wordt als sessiedeelnemer namens de betreffende
fractie (art 1 sub j RvO Raad). Iedere fractie heeft de mogelijkheid zich te laten bijstaan door max.
2 steunfractieleden. Zij hoeven niet op de lijst voor de laatstgehouden verkiezingen te hebben
gestaan. Ze moeten alleen voldoen aan de vereisten om verkiesbaar te zijn als raadslid.
In Velsen wordt de term ‘steunfractielid’ gebruikt voor de juridische aanduiding ‘niet-raadsleden’. In
andere gemeenten worden andere termen gebruikt. Ook kan dat de positie en mogelijkheden
anders zijn ingevuld.
Vergoeding voor het deelnemen aan een sessie
Steunfractieleden ontvangen voor het deelnemen aan een sessie een vergoeding als bedoeld in de
verordening rechtspositie raads- en commissieleden en wethouders.
Bij de invoering van het steunfractielidmaatschap is bepaald dat voor het deelnemen aan een
vergadering, dus optreden namens een fractie, een vergoeding wordt betaald. In overeenstemming
met artikel 96 lid 1 Gemeentewet is deze vergoeding vastgelegd in de Verordening Rechtspositie
raads- en commissieleden en wethouders. Deze verordening voldoet ook aan de door de Minister
in een Algemene maatregel van Bestuur gestelde nadere regels als bedoeld in artikel 96 lid 3.
Voor het betalen van vergoedingen aan steunfractieleden moet een wettelijke basis zijn. Deze is te
vinden in de Gemeentewet, Hoofdstuk VI – Geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden van
de raad en de commissies. De tekst van de artikelen 95 t/m 99 van de Gemeentewet is in bijlage 1
onderdeel A opgenomen.
Een vergoeding voor steunfractieleden kan alleen gerechtvaardigd worden door hen te
beschouwen als “leden van een door de raad ingestelde commissie” (artikel 82 lid 1 van de
gemeentewet). Sinds de invoering van het Raadsplein zijn er geen commissies in de letterlijke
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betekenis meer. Echter in het Reglement van Orde is vastgelegd dat de sessies beschouwd
moeten worden als commissies in de zin van de Gemeentewet (art 1 sub f RvO Raad).
Bij de berekening van de vergoeding per deelname aan een sessie (het aan tafel zitting nemen)
wordt rekening gehouden dat per avond slechts eenmaal de vergoeding wordt uitbetaald (art 5 lid 1
Regeling). De ’deelname’-vergoeding wordt op dit moment uitgekeerd als een bruto bedrag en
wordt per kwartaal door de financiële administratie, na opdracht van de griffie, uitbetaald (art 5 lid 2
Regeling).
Reis- en verblijfkosten
Steunfractieleden hebben op basis van de verordening rechtspositie commissieleden recht op
vergoeding van reis- en verblijfkosten voor het bijwonen van sessievergaderingen.
Voorstel
Het administreren en uitbetalen van de verschillende vergoedingen vergt een toenemend beslag op
de organisatie. Om de administratieve last te verminderen en automatisering mogelijk te maken
wordt voorgesteld om een vast bedrag per maand per steunfractielid te betalen. Het bedrag wordt
samengesteld uit de vergoeding van aanwezigheid/deelname en reis- en verblijfkosten dusdanig
dat dit per saldo budgetneutraal wordt uitgevoerd.
Beoogd doel en effect van het besluit

Beperking administratieve last en mogelijk maken van automatische verwerking.
Argumenten

Door het uitbetalen van een vast bedrag is automatische verwerking mogelijk en wordt de
administratieve last verminderd.
Alternatieven

Het alternatief is om geen wijzigingen door te voeren en huidige werkwijze te continueren.
Risico’s

N.v.t.
Programma
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Kader

Gemeentewet, ‘Verordening rechtspositie wethouders, raad- en commissieleden 2011’ en ’Regeling
steunfractieleden 2011’.
Inspraak, participatie etc.
Financiële consequenties

N.v.t.
Uitvoering van besluit

Bij de eerstkomende wijziging van de ‘Verordening rechtspositie wethouders, raad- en
commissieleden 2011’ en ’Regeling steunfractieleden 2011’ wordt deze wijziging opgenomen. Per 1
januari 2015 wordt de vaste maandelijkse vergoeding uitbetaald.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit
Bijlagen – bijgevoegd als achtergrondinformatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2011
Regeling steunfractieleden 2011
Het presidium van de gemeenteraad van Velsen
De griffer,
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De burgemeester,

A. Overbeek
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F.M. Weerwind

