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Voorstel:
1. De ‘Verordening op de ambtelijke bijstand 2019’ vast te stellen.
2. De ‘Verordening ambtelijke bijstand’, zoals vastgesteld op 16 december 2002, in te trekken.

Inleiding:
Uit artikel 33 van de Gemeentewet volgt dat de raad en elk van zijn leden recht hebben op ambtelijke
bijstand. Dat de raad over een griffier met griffie beschikt die bijstand kan verlenen, betekent niet dat
er geen behoefte is aan ambtelijke bijstand door de reguliere ambtelijke organisatie. De griffie is, in
vergelijking met de reguliere organisatie, beperkt in omvang. Het is aan de raad om over ambtelijke
bijstand een verordening vast te stellen. De Dalfser gemeenteraad heeft dat gedaan op 16 december
2002. Sindsdien is de modelverordening een aantal keren door de VNG herzien.
Argumenten:
De verordening ambtelijke bijstand sluit weer aan op de (gewenste) praktijk
De griffier is het eerste aanspreekpunt voor raadsleden als het gaat om verzoeken om informatie en
bijstand en in beginsel levert de griffier ook die bijstand en ondersteuning die nodig is. Pas wanneer
dit niet mogelijk is – bijv. als het gaat om zeer specialistische kennis of capaciteitsproblemen – doet de
griffier een verzoek aan de gemeentesecretaris.
De in de verordening geschetste werkwijze sluit aan bij de praktijk. Enkele kleine inhoudelijke
wijzigingen ten opzichte van de vorige verordening:
- Er is onderscheid gemaakt in bijstand (griffie) en ambtelijke bijstand (niet-griffie) en er zijn
diverse tekstuele verbeteringen doorgevoerd
- De gemeentesecretaris hoeft niet langer in een register bij te houden hoe vaak verzoeken
worden gedaan (in de praktijk gebeurde dit ook niet).
- De rol van de burgemeester bij geschillen is die van bemiddelaar, niet die van scheidsrechter.
Samenwerking staat voorop
Hoewel er formeel sprake is van verschillende verantwoordelijkheden, staat in de praktijk
samenwerking voorop. Dit blijkt ook uit de aanbieding van deze verordening: het voorstel komt van
college van burgemeester en wethouders, maar is geschreven door de griffier en besproken in zowel
presidium als directieteam.
Advies presidium
Het presidium heeft in zijn vergadering van 25 september 2019 besloten om in te stemmen met het
voorstel aan de raad.
Kanttekeningen
We sluiten niet aan bij de modelverordening
De VNG heeft ervoor gekozen om één modelverordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
te maken. In Dalfsen hebben we (net als veel andere gemeenten) voor deze onderwerpen aparte
verordeningen.
Alternatieven:
Het is mogelijk om andere procedures af te spreken. Dit vergt wel nader overleg met het college.
Duurzaamheid:
Dit voorstel heeft geen effecten in het kader van het duurzaamheidsbeleid.
Financiële dekking:
Er zijn geen financiële gevolgen, de taken behoren tot het reguliere takenpakket van zowel
ambtenaren van de griffie als die van de reguliere ambtelijke organisatie.
Communicatie en vervolg:
De verordening wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt en treedt daarna in werking.

Bijlagen:
1. Verordening ambtelijke bijstand 2019
2. Verordening ambtelijke bijstand 2019, toelichting
3. Verordening ambtelijke bijstand 2019, was-wordt tabel 2019 t.o.v. 2002
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris-alg. directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 september 2019, nummer 982;
gezien het advies van het presidium;
gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet;

besluit:
1. De ‘Verordening op de ambtelijke bijstand 2019’ vast te stellen.
2. De ‘Verordening ambtelijke bijstand’, zoals vastgesteld op 16 december 2002, in te
trekken.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
28 oktober 2019.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater

