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de Tijdelijke regeling fractievertegenwoordigers in coronatijd vast te stellen;
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Heemstede

de griffier,

ONDERWERP
Vaststellen Tijdelijke regeling fractievertegenwoordigers in coronatijd

SAMENVATTING
De raad wil tijdens de coronacrisis tijdelijk de functie van fractievertegenwoordiger in het 
leven roepen. Deze niet-raadsleden kunnen een fractie vertegenwoordigen in 
raadscommissies. De invulling van de functie van fractievertegenwoordiger kent in het land 
verschillende vormen. Via dit besluit geeft de raad tijdelijk vorm aan de functie van 
fractievertegenwoordiger in de raad van de gemeente Heemstede.

BESLUIT RAAD
De raad van de gemeente Heemstede;

JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Gemeentewet artikel 82, lid 3
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de 
gemeente Heemstede 2017
Verordening op de raadscommissies gemeente Heemstede 2017
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019

Raadsbesluit
Raadsvergadering: 29 oktober 2020
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De fractieverteaenwoordiaer hoeft niet op de kieslijst voor te komen
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Heemstede

De invulling van de functie van fractievertegenwoordiger kent in het land verschillende 
vormen. Via dit besluit geeft de raad tijdelijk vorm aan de functie van
fractievertegenwoordiger in de raad van de gemeente Heemstede.

Uitoanospunten voorqestelde tiideliike regeling
In de vast te stellen regeling is uitgegaan van de volgende keuzes

Elke fractie kan maximaal één fractievertegenwoordiger voordragen 

De fractievertegenwoordiger hoeft niet op de kieslijst voor te komen

De fractievertegenwoordiger kan geen gebruik maken van raadsinstrumenten 

De fractievertegenwoordiger kan als tijdelijke vervanger deelnemen aan de 
werkgroepen en andere commissies van de raad, uitgezonderd het presidium, 
de agendacommissie, de auditcommissie, de vertrouwenscommissie en de 
werkgeve rscom m issie

Uitgangspunten in lijn met eerdere besprekingen
De uitgangspunten voor de tijdelijke functie van fractievertegenwoordiger volgen uit de 
reacties naar aanleiding van de oriënterende notitie, bespreking van het B-stuk 
‘Uitgangspunten fractievertegenwoordigers’ in mei 2019 en de bespreking van het 
presidium 1 oktober 2020.

AANLEIDING
De raad wil tijdens de coronacrisis tijdelijk de functie van fractievertegenwoordigers in het 
leven roepen. Deze niet-raadsleden kunnen een fractie vertegenwoordigen in 
raadscommissies. Zo staat er enige flexibiliteit om als partij vertegenwoordigd te zijn in de 
commissies.

Elke fractie kan maximaal één commissielid voordragen
In gemeenteraden door het land verschilt het aantal commissieleden dat wordt 
toegekend per fractie. Grofweg bestaan er twee varianten: 1) elke fractie krijgt 
eenzelfde aantal fractievertegenwoordigers of 2) het aantal fractievertegenwoordigers 
verschilt naar de grootte van de fractie. De eerste variant zorgt voor een gelijke 
vergroting van elke fractie. De laatste variant wordt vooral gekozen om kleinere fracties 
extra ondersteuning te geven. Elke fractie kan iemand voordragen om 
fractievertegenwoordiger te worden.

Tiideliike regeling fractievertegenwoordigers tot zomer 2021
Hoe lang de coronacrisis zal duren is niet te voorspellen. Daarom is gekozen om voor 
een tijdelijke regeling die voor bepaalde periode geldig is. De regeling kan aan het eind 
van deze periode worden verlengd door de raad. Uit praktisch oogpunt is er nu 
gekozen voor de einddatum 1 juli 2021. Als de crisis onverhoopt langer duurt is er voor 
de zomer tijd om de regeling te verlengen. Als de crisis eerder is opgelost is het 
mogelijk om de regeling in te trekken.
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Heemstede

Elke partij gaat zelf over wie zij als fractievertegenwoordiger wil voordragen. De meest 
voor de hand liggende kandidaten zijn mensen die al betrokken zijn bij de fractie in een 
ondersteunende rol of betrokken door een plek op de kieslijst. Er zijn gemeenteraden 
die er daarom voor kiezen om te verplichten dat fractievertegenwoordigers op de 
kieslijst van de partij hebben gestaan. Daarnaast zijn er gemeenteraden waar 
fractievertegenwoordigers niet verplicht op de kieslijst van de partij hoeven te staan. 
Het argument daarvoor is dat mensen die na de gemeenteraadsverkiezingen 
betrokken raken bij een partij ook de mogelijkheid hebben om als 
fractievertegenwoordiger ervaring op te doen.

Bij een maximale inzet van fractievertegenwoordigers betekent dit 84,77 x 3(commissies) x 6 
(fracties) = 1525,86 euro per vergadermaand. Per jaar, gerekend met 10 vergadermaanden 
is dat bij maximale inzet van de fractievertegenwoordigers 15.258,60 euro. 
De verwachting is echter dat er geen maximale inzet zal zijn van fractievertegenwoordigers. 
De regeling is immers tijdelijk van aard en uitsluitend voor vervanging in geval van 
afwezigheid in verband met corona. Daarom zal op basis van ervaringscijfers van de eerste 
maanden in de voorjaarsnota een bedrag worden aangevraagd. Verder krijgen 
fractievertegenwoordigers een Ipad in bruikleen. De eventuele kosten in 2020 worden 

verantwoord in de Jaarrekening 2020

FINANCIËN

Fractievertegenwoordigers hebben wettelijk recht op een vergoeding per bijgewoonde 
raadscommissie, in de gemeente Heemstede de raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte. Deze vergoeding wordt jaarlijks door het Rijk vastgesteld. Voor 2020 is dit 
bedrag vastgesteld voor gemeenten met een inwonersaantal tussen 20.001 - 50.000 op
84,77 euro per vergadering.

De fractievertecienwoordicier kan als tijde lijke vervanger deelnemen aan de werkgroepen en 
andere commissies van de raad, uitgezonderd het presidium, agendacommissie, 
auditcommissie, vertrouwenscommissie en werkgeverscommissie
Fractievertegenwoordigers vertegenwoordigen hun fractie in de raadscommissies. Dat 
betekent dat raadsleden uiteindelijk beslissen en het laatste woord hebben in de 
raadsvergadering. Fractievertegenwoordigers helpen en ondersteunen raadsleden in het 
voortraject. Daar past bij dat fractievertegenwoordigers ook als vervanger kunnen optreden 
in de werkgroepen en andere commissies van de raad, zoals de huidige Werkgroep Jeugd. 
Tevens zijn fractievertegenwoordigers welkom bij informatiebijeenkomsten, werkbezoeken 
en dergelijke. Het voorstel is om dit te begrenzen voor het presidium, de agendacommissie, 
de auditcommissie, vertrouwenscommissie en werkgeverscommissie. Voor die commissies 
geldt dat fractievertegenwoordigers een raadslid niet kunnen vervangen.

De fractievertegenwoordiger kan geen gebruik maken van raadsinstrumenten 
Er is een verschil tussen raadsleden en fractievertegenwoordigers. Zo kiezen de meeste 
gemeenten om fractievertegenwoordigers geen gebruik te laten maken van de 
raadsinstrumenten. Dat betekent dat een fractievertegenwoordiger bijvoorbeeld geen 
schriftelijke vragen kan stellen op basis van artikel 33 van het Reglement van Orde en geen 
beroep kan doen op ambtelijke bijstand. Tevens kunnen zij geen amendementen of motie 

indienen.
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PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
Niet van toepassing.

BIJLAGEN

• Tijdelijke regeling fractievertegenwoordigers in coronatijd

DUURZAAMHEID
Niet van toepassing.

Raadsbesluit
Raadsvergadering: 29 oktober 2020

PLANNING/UITVOERING
De tijdelijke regeling treedt in werking per 30 oktober 2020.
Een voorgedragen fractievertegenwoordiger wordt toegelaten na onderzoek geloofsbrieven 
en wordt beëdigd in de eerstvolgende raadsvergadering. Pas na beëdiging vangen de 
werkzaamheden aan.
Het benodigde budget wordt verantwoord en aangevraagd in respectievelijk de Jaarrekening
2020 en de Voorjaarsnota 2021.

Heemstede


