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VERORDENING OP DE AMBTELIJKE ONDERSTEUNING VAN DE RAAD VAN HILVERSUM
De raad van de gemeente Hilversum;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van;
Gezien het advies van de commissie bestuur van 14 november 2002;
Gehoord het presidium op 2 september 2002;

Gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet;

BESLUIT

vast te stellen de volgende

Verordening op de ambtelijke ondersteuning 2002

Artikel 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informatie

Een raadslid wendt zich tot een ambtenaar met een verzoek om:
a. feitelijke informatie van geringe omvang;
b. inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn.
Om praktische redenen kan een raadslid zich met een dergelijk verzoek altijd tot de griffier wenden. Deze
geleidt het verzoek door naar de desbetreffende ambtenaar.
Indien de ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld onder het eerste lid,
onderdeel a of b, stelt hij de secretaris daarvan in kennis. De secretaris beslist.
De secretaris kan de gevraagde informatie weigeren indien het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat
de informatie betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad.
Indien de gevraagde informatie door de secretaris wordt geweigerd deelt hij dit met redenen omkleed mee
aan de griffier en aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.
Indien het verzoek om informatie door de secretaris wordt geweigerd kan de griffier of het betrokken
raadslid het verzoek voorleggen aan het college van burgemeester en wethouders. Het college beslist zo spoedig
mogelijk over het verzoek.
Een raadslid kan aangeven dat een verzoek om informatie geheim wordt gehouden. Indien het college van
burgemeester en wethouders of leden van het college informatie wensen over een verzoek om informatie
wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid.

Artikel 2

Advies

1.

Een raadslid wendt zich tot de secretaris met een verzoek om advies. Onder advies wordt verstaan: het
kenbaar maken van een deskundig oordeel.
2.
Een raadslid kan zich met een dergelijk verzoek ook rechtstreeks richten tot de ambtenaar die daarvoor
door de secretaris is aangewezen.
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3.
4.
5.
6.
7.

De secretaris kan het gevraagde advies weigeren indien het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat het
advies betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad of indien dit naar zijn oordeel het belang van de
gemeente kan schaden.
Indien het gevraagde advies door de secretaris wordt geweigerd deelt hij dit met redenen omkleed mee aan
de griffier en aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.
Indien het verzoek om advies door de secretaris wordt geweigerd kan de griffier of het betrokken raadslid
het verzoek voorleggen aan het college van burgemeester en wethouders. Het college beslist zo spoedig
mogelijk over het verzoek.
Een raadslid kan aangeven dat de inhoud van een gevraagd advies geheim wordt gehouden. Indien het
college van burgemeester en wethouders of leden van het college informatie wensen over een verzoek om
advies wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid.
Indien een verzoek om advies wordt ingewilligd geeft de secretaris daarvan kennis aan de griffier met het
oog op opneming van de desbetreffende gegevens in het register als bedoeld in artikel 5 lid 2.
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Artikel 3

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Bijstand

Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om bijstand. Onder bijstand wordt verstaan: het
geven van ondersteuning bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties.
De gevraagde bijstand wordt gegeven door de griffier of een medewerker van de griffie. Indien de
gevraagde bijstand niet door de griffier of een medewerker van de griffie kan worden verleend kan de griffier
de secretaris verzoeken, één of meer ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk
verlenen.
De griffier kan de gevraagde bijstand weigeren indien het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de
bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad of indien dit naar zijn oordeel het belang van de
gemeente kan schaden.
Indien de gevraagde bijstand door de griffier wordt geweigerd deelt hij dit met redenen omkleed mee aan
het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.
Indien het verzoek om bijstand door de griffier wordt geweigerd kan het betrokken raadslid het verzoek
voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over het verzoek.
Een raadslid kan aangeven dat de inhoud van de gevraagde bijstand geheim wordt gehouden. Indien het
college van burgemeester en wethouders of leden van het college informatie wensen over een verzoek om
bijstand wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid.
Indien een raadslid niet tevreden is over door een ambtenaar verleende bijstand, doet hij of de griffier
hiervan mededeling aan de secretaris, die zo spoedig mogelijk over de zaak beslist. Indien overleg met de
secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de
burgemeester. Het college van burgemeester en wethouders beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.
Indien een raadslid niet tevreden is over door de griffier verleende bijstand, doet hij hiervan mededeling
aan de burgemeester, die zo spoedig mogelijk over de zaak beslist.

Artikel 4

Overige ambtelijke ondersteuning

1.

Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om overige ambtelijke ondersteuning. Onder
overige ambtelijke ondersteuning wordt verstaan: ondersteuning, niet zijnde informatie, advies of bijstand.

2.

De gevraagde ondersteuning wordt gegeven door de griffier of een medewerker van de griffie. Indien de
gevraagde ondersteuning niet door de griffier of een medewerker van de griffie kan worden verleend kan de
griffier de secretaris verzoeken, één of meer ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde ondersteuning zo
spoedig mogelijk verlenen.

3.

De griffier kan de gevraagde ondersteuning weigeren indien het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt
dat de ondersteuning betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad of indien dit naar zijn oordeel het
belang van de gemeente kan schaden.

4.

Indien de gevraagde ondersteuning door de griffier wordt geweigerd deelt hij dit met redenen omkleed mee
aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.

5.

Indien het verzoek om ondersteuning door de griffier wordt geweigerd kan het betrokken raadslid het
verzoek voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over het verzoek.

6.

Een raadslid kan aangeven dat de inhoud van de gevraagde ondersteuning geheim wordt gehouden. Indien
het college van burgemeester en wethouders of leden van het college informatie wensen over een verzoek om
ondersteuning wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid.

Artikel 5

1.

Rechten van het raadslid

Elk raadslid heeft recht op advies, recht op bijstand en recht op overige ondersteuning.
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2.

De griffier houdt een register van het gegeven advies, de verleende bijstand en de verleende overige
ondersteuning, waarin per verzoek wordt opgenomen:
a
welk raadslid het verzoek heeft gedaan;
b
welk onderwerp het verzoek betreft;
c
welke ambtenaar voor inwilliging van het verzoek is ingezet;
d
hoeveel tijd met de inwilliging van het verzoek is gemoeid;
e
of door het raadslid is aangegeven dat de inhoud van de gevraagde bijstand geheim wordt gehhouden
f
de reden waarom een verzoek is geweigerd.
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Artikel 6

Rechten van het college van burgemeester en wethouders

De griffier verstrekt het college van burgemeester en wethouders dan wel de desbetreffende portefeuillehouder in
het college een afschrift van het verzoek uit het register.

Artikel 7

Rechten van fractieassistenten

De rechten die deze verordening toekent aan raadsleden worden in gelijke mate toegekend aan fractie-assitenten.

Artikel 8

1.
2.
3.

Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.
Alsdan vervalt de ‘Regeling ambtelijke dienstverlening aan de leden van de gemeenteraad van Hilversum’,
zoals vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van 13 oktober 1994.
Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening op de ambtelijke ondersteuning 2002’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van 4 december 2002
De secretaris,

De voorzitter,

A.P.M. van Schoten, plv.

E.C. Bakker
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