
Aan de gemeenteraad

Wat adviseert de Raadsgriffie te besluiten?

1. De Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Oss 2021 vast te stellen. 

Wat is de aanleiding voor dit advies?

De raadsfracties hebben op grond van de Gemeentewet recht op fractieondersteuning en 

ambtelijke bijstand. De gemeenteraad moet hierover regels vaststellen in een verordening. 

Welk resultaat willen we bereiken?

Met het regelen van de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning ligt er een basis voor de 

verdere professionalisering van de fracties. Het ondersteunt de volksvertegenwoordigende, 

kaderstellende en controlerende taken van de gemeenteraad.

Welke argumenten zijn er voor dit advies? (=want)

1.1 Hiermee geven we uitvoering aan de Gemeentewet

Tot nu toe was in Oss alleen de ambtelijke bijstand geregeld. Een regeling voor 

fractieondersteuning ontbrak nog. Beide onderwerpen worden in de voorgestelde verordening 

geregeld.

1.2 Goede ondersteuning van raadsleden is belangrijk

Het is van groot belang dat gemeenteraadsleden op een gedegen manier ondersteund 

worden, zowel door fractieondersteuning als door de griffie(r), rekenkamer e.d. De taken van 
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raadsleden worden steeds omvattender en complexer. Denk aan de decentralisaties, meer 

samenwerkingsverbanden, de komst van de omgevingswet en de afspraken met betrekking 

tot het klimaatakkoord. Goede ondersteuning is nodig om al deze taken te kunnen blijven 

uitvoeren.  

Wat zijn tegenargumenten of risico’s? (=maar)

1.1 Het invoeren van fractieondersteuning heeft financiële consequenties

Het invoeren van fractieondersteuning heeft financiële consequenties vanaf de 

inwerkingtreding na 8 juli 2021. Voor 2021 is dat maximaal €10.000,--. De structurele kosten 

voor de jaren vanaf 2022 worden geschat op €21.000,-- per jaar. Dit zal meegenomen 

moeten worden in de komende begroting.

Waar moeten we rekening mee houden? 

a. Financiën 

De kosten voor 2021 bedragen maximaal €10.000,--. Deze kunnen ten laste komen van het 

overschot van het bestaande budget.

De structurele kosten voor volgende jaren van €21.000,-- moeten worden meegenomen in de 

programmabegroting.

b. Communicatie

De verordening wordt na vaststelling gepubliceerd op de website en in Oss Actueel. Ook wordt 

gezorgd voor publicatie via Overheid.nl

c. Overlegd met

De concept-verordening is overlegd met de fractievoorzitters en met de secretaris en de 

burgemeester.
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Samenvatting (=korte inhoud)

Het is belangrijk dat raadsleden goed worden ondersteund. Zeker omdat de taken van 

raadsleden steeds omvattender en complexer worden. Een van de mogelijkheden om die 

ondersteuning te bieden is door het regelen van ambtelijke bijstand en fractieondersteuning. 

Door het vaststellen van de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Oss 2021 

geeft de raad hier invulling aan. 


