
 

Raadsvoorstel

Zaaknummer 32878
Datum raadsvergadering 2 juni 2022
Portefeuillehouder -

Onderwerp Benoeming fractievertegenwoordiger

Voorstel 
Wij stellen u voor om, overeenkomstig de door de fractie gedane opgaven, over te 
gaan tot de volgende benoemingen tot fractievertegenwoordiger:

 Mevrouw F. Nieuwenhuizen

Aanleiding 

Art. 10 lid 1 van de verordening Raadswerk 2018 schrijft voor dat 
fractievertegenwoordigers als zodanig benoemd worden door de raad, op voordracht 
van de betreffende fractie. 

Doel/Effect
Fractievertegenwoordigers kunnen namens de fractie deelnemen aan de  
informatieronde en werkgroepen. Daardoor worden de fracties in de voorbereiding 
van de besluitvorming ontlast. 

Argumenten
1.1 Artikel 10 van de Verordening Raadswerk regelt de vereisten voor benoeming 
van fractievertegenwoordigers
De door de fractie voorgedragen fractievertegenwoordiger heeft plaatsgenomen op 
de kieslijst. 

1.2 Fractievertegenwoordigers leggen eed of verklaring en belofte af
Fractievertegenwoordigers hebben de zelfde informatiepositie als raadsleden. 
Om de werkzaamheden goed te kunnen vervullen krijgen fractievertegenwoordigers 
de beschikking over dezelfde informatie als raadsleden. Ook kunnen zij namens hun 
fractie deelnemen aan besloten vergaderingen. Daarom leggen de 
fractievertegenwoordigers, overeenkomstig artikel 14 van de Gemeentewet, de eed 
of de verklaring en belofte af. 

1.3 Fractievertegenwoordigers ontvangen vergoeding conform Rijks en lokale 
rechtspositieregels
In het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en in de Verordening 
rechtspositie raads- en fractievertegenwoordigers Leusden 2019 staat uiteengezet 
voor welke financiële vergoeding fractievertegenwoordigers in aanmerking komen en
welke overige voorzieningen op het gebied van ict-apparatuur zijn getroffen.  
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Financiën

Fractievertegenwoordigers ontvangen een vergoeding gelijk aan de jaarlijks door het 
ministerie van BZK aanbevolen (geïndexeerde) vergoeding.  Voor 2022 is dit 
vastgesteld in de “Circulaire Wijziging per 1 juli 2021 van de bezoldiging van 
commissarissen van de Koning en gedeputeerden en per 1 januari 2021 
geïndexeerde bedragen van de (onkosten-) vergoeding en toelagen voor politieke 
ambtsdragers van provincies.”

Bijlage: Verordening rechtspositie raads- en fractievertegenwoordigers Leusden 
2019

I. Schutte  - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden;  
gelezen het voorstel, nummer 32878
gelezen de opgaven door de fractie;

gelet op het Rechtspositiebesluit decentrale politiek ambtsdragers;
gelet op de Verordening Rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers 
Leusden 2019;
gelet op artikel 10 Verordening Raadswerk Leusden 2018;

b e s l u i t :
over te gaan tot de volgende benoemingen tot fractievertegenwoordiger:

 F. van Nieuwenhuizen namens de fractie van Lokaal Belangrijk

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering
van 2 juni 2022

I. Schutte  - van der Schans G.J. Bouwmeester
Griffier voorzitter

RV benoeming fractievertegenwoordiger 32878 


