
Verordening op de ambtelijke bijstand 
 
Artikelsgewijze toelichting  
 
 
Artikel 1 begripsomschrijvingen 
In dit artikel worden de soorten ambtelijke bijstand gedefinieerd waarvoor deze 
verordening regels stelt. Over andere soorten ambtelijke bijstand beslist het presidium 
conform artikel 7. 
 
Artikel 2 informatie en bijstand 
Dit artikel regelt op welke wijze de ambtelijke bijstand wordt verleend. Raadsleden, 
(commissie)voorzitters en commissieleden kunnen voor technische en a-politieke 
informatie terecht bij zowel griffie als ambtelijke organisatie. Voor het benaderen van de 
ambtelijke organisatie wordt een lijst met contactpersonen verstrekt. Indien een raadslid 
twijfelt over welke ambtenaar hij dient te benaderen, kan de griffie ondersteuning bieden. 
Tevens regelt het artikel voor welke bijstand raadsleden in eerste instantie zich tot de 
griffie moeten wenden. 
 
Artikel 3 weigeringsgronden  
In dit artikel worden limitatief de gronden opgesomd op basis waarvan de 
gemeentesecretaris de ambtelijke bijstand kan weigeren. De weigering dient echter 
gemotiveerd te worden, om willekeur te voorkomen. 
 
Artikel 4 weigering secretaris 
In aanvulling op artikel 3 is in dit artikel geregeld dat bij een geschil over een weigering om 
ambtelijke bijstand te verlenen, de burgemeester in laatste instant beslist. De 
burgemeester is als voorzitter van het college en de raad onafhankelijk en kan zo 
onbevooroordeeld de weigering beoordelen. 
 
Artikel 5 overleg en beslisbevoegdheid  
Dit artikel regelt de procedure voor gevallen waarin een raadslid ontevreden is over de 
verleende bijstand. Deze is erop gericht de bijstand alsnog naar tevredenheid te kunnen 
laten verlenen. Wederom is de burgemeester als onafhankelijke partij aangewezen om 
overblijvende geschillen te beslechten. 

 
Artikel 6 informatie wens college 
Dit artikel regelt bij wie collegeleden informatie kunnen inwinnen over verleende ambtelijke 
bijstand aan raadsleden. Ter bescherming van de ambtenaar die bijstand verleend is het 
aan het collegelid niet toegestaan de ambtenaar rechtstreeks te benaderen. 
 
Artikel 7 verzoeken buiten de orde van de verordening 
Indien er bijstand gevraagd wordt die niet past binnen de kaders van deze verordening, dan 
dient het presidium te beslissen over het verlenen hiervan. Doorgaans zal de secretaris of 
het college gehoord worden over mogelijkheden om aan het verzoek te voldoen. 
 
Artikel 8 citeertitel en Artikel 9 inwerkingtreding  
Deze artikelen behoeven geen toelichting. 
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