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1

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:
a. advies: het kenbaar maken van een deskundig oordeel;
b. informatie: gegevens neergelegd in schriftelijke stukken en ander
materiaal dat gegevens bevat;
c. bijstand: het verzamelen en verwerken van informatie en het verlenen van
hulp bij de redactionele vormgeving van voorstellen, amendementen, moties
etc.
d. raadslid: leden van de gemeenteraad, alsmede hen die door de raad zijn
benoemd tot plaatsvervangend lid van een vaste commissie van advies, als
bedoeld in de verordening op de commissies.

1

In deze verordening wordt verstaan onder;
a. ambtelijke bijstand: bijstand, verleend door onder het gezag van het
college werkzame ambtenaren
b. bijstand : ondersteuning bij het opstellen van voorstellen, amendementen
en moties of andere ondersteuning niet zijnde een verzoek om informatie

tekstuele verbetering.
Het is noodzakelijk onderscheid te kunnen blijven
maken tussen de ondersteuning die verleend wordt
door ambtenaren van de griffie en ambtenaren van de
reguliere ambtelijke organisatie.

2 1 Een raadslid dat advies wenst kan zich rechtstreeks wenden tot de terzake
kundige ambtenaar.

- - - voor advies kan het raadslid zich wenden tot de griffier.

2 2 Een raadslid dat feitelijke informatie of inzage in of een afschrift van
documenten of openbare stukken wenst, wendt zich tot de griffier 2 1-2

1. Een raadslid kan de griffier verzoeken om feitelijke informatie van geringe
omvang of om inzage in of afschrift van bij de raad, burgemeester en
wethouders of de burgemeester berustende schriftelijke stukken en ander
materiaal dat gegevens bevat.
2. De griffier verstrekt zo spoedig mogelijk de verzochte informatie, voor
zover deze daarover kan beschikken. Voor zover daarmee niet aan het
verzoek voldaan is, verzoekt de griffier de secretaris één of meer
ambtenaren aan te wijzen die voor zover mogelijk de resterende informatie
zo spoedig mogelijk verstrekken.

2 3 Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om bijstand bij het
opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand. 3 1 Een raadslid kan de griffier verzoeken om bijstand. Het begrip 'bijstand' wordt in artikel 1 gedefinieerd.

2 4

De bijstand, bedoeld in het derde lid, wordt verleend door de griffier. Indien
de gevraagde bijstand niet door de griffier kan worden verleend kan de
griffier de secretaris verzoeken, één of meer ambtenaren aan te wijzen, die
de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

3 2

De verzochte bijstand wordt zo spoedig mogelijk verleend, voor zover dit
naar het oordeel van de griffier in redelijkheid kan worden gevergd. Als de
griffier de verzochte bijstand niet kan verlenen, verzoekt hij de secretaris om
een of meer ambtenaren aan te wijzen die ambtelijke bijstand verlenen.

tekstuele verbetering

3 1

Een ambtenaar verleent na opdracht van de gemeentesecretaris bijstand
tenzij:
a. het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking
heeft op de werkzaamheden van de raad;
b. dit het belang van de gemeente kan schaden;

3 3

De secretaris weigert het verzoek om ambtelijke bijstand als:
a. naar zijn oordeel niet aannemelijk is gemaakt dat de ambtelijke bijstand
betrekking heeft op raadswerkzaamheden, of
b. dit naar zijn oordeel het belang van de gemeente kan schaden, of
c. het verlenen van de verzochte ambtelijke bijstand naar zijn oordeel in
redelijkheid niet kan worden gevergd.

De beoordeling van het verzoek wordt altijd gedaan
door de secretaris, niet door de ambtenaar.

3 2-3

2. De secretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid
geweigerd wordt.
3. Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd deelt de
secretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid
dat het verzoek heeft ingediend.

3 4

Als de secretaris het verzoek om ambtelijke bijstand weigert, deelt hij dit met
redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid door wie het
verzoek is ingediend. De griffier of het raadslid kan de burgemeester
verzoeken met de griffier en de secretaris en zo nodig het raadslid in
overleg te treden over het alsnog laten verlenen van de ambtelijke bijstand.
De burgemeester geeft zo spoedig mogelijk gehoor aan dit verzoek.

tekstuele verbetering

4

Indien het verzoek om bijstand van een ambtenaar door de secretaris wordt
geweigerd kan de griffier of het betrokken raadslid het verzoek voorleggen
aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over
het verzoek.

- - - opgenomen in artikel 3, lid 4
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5

1. Indien een raadslid niet tevreden is over door een ambtenaar verleende
bijstand, doet hij of de griffier hiervan mededeling aan de secretaris.
2. Indien overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen
bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de burgemeester. De
burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.

4

1. Een raadslid dat niet tevreden is over de aan hem verleende ambtelijke
bijstand, kan de griffier verzoeken hierover in overleg te treden met de
secretaris.
2. Als overleg met de secretaris niet leidt tot een ook voor het raadslid
bevredigende oplossing, kan deze de burgemeester verzoeken met de
griffier en de secretaris en zo nodig het raadslid in overleg te treden over de
aan hem verleende ambtelijke bijstand. De burgemeester geeft zo spoedig
mogelijk gehoor aan dit verzoek.

tekstuele verbetering die duidelijk maakt dat het gaat
om 'kan'-bepalingen, het is geen verplichting.

6 De secretaris houdt in een register bij hoeveel uren per jaar een raadslid
gebruik maakt van ambtelijke bijstand.

- - - geschrapt in het kader van deregulering

7 De secretaris verstrekt de desbetreffende portefeuillehouder in het college
desgewenst een afschrift van het verzoek uit het register.

- - - geschrapt in het kader van deregulering

8 1 Een raadslid kan aangeven dat een verzoek om ambtelijk bijstand geheim
wordt gehouden.

- - - geschrapt, dit past niet in het duale bestel. Zie
toelichting op de verordening.

8 2
Indien het college of leden van het college informatie wensen over een
verzoek om ambtelijke bijstand wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het
betrokken raadslid.

5

Als het college of een of meer leden van het college informatie wensen over
een verzoek om ambtelijke bijstand of over de inhoud van verleende
ambtelijke bijstand, wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken
raadslid.

tekstuele verbetering
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