MOTIE VAN DE RAADSLEDEN A. RIPMEESTER (PvdA), L. VAN DER SPOEL (VVD),
M. JAPENGA (CHRISTENUNIE), P. MEIJ (CDA), P. VAN NES (GROEP KOPPES),
F. FRÄSER (D66/GROENLINKS), B. NEUSCHWANDER (LEEFBAAR RIDDERKERK),
K. VAN DER DUIJN SCHOUTEN (SGP) INZAKE AMBTELIJKE BIJSTAND
BAR-ORGANISATIE
Voorgesteld: 13 december 2012
Nr. 2012 – 100
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en
wethouders, Gemeentestukken: 2012- 215, agendapunt 8, over de BAR-code;
constateert dat:




artikel 33 van de Gemeentewet, sinds de dualisering, bepaalt dat de raad en elk van zijn leden
recht hebben op ambtelijke bijstand;
dat dit artikel tevens bepaalt dat de raad met betrekking tot deze ambtelijke bijstand een
verordening vaststelt;
dat in de Ridderkerkse verordening is opgenomen dat raadsleden alle ambtenaren direct
mogen benaderen met het verzoek om informatie;

spreekt uit dat:



het, mede als invulling van de eigen autonomie, van belang is dat de deelnemende raden zelf
kunnen bepalen op welke wijze zij vanuit de ambtelijke BAR-organisatie ondersteund dienen
te worden;
de ambtelijke BAR-organisatie dit maatwerk moet kunnen leveren;

verzoekt het college er zich voor in te spannen en te bevorderen dat in de voor de
BAR-organisatie op te stellen gemeenschappelijke regeling de bepaling wordt opgenomen dat de
ambtelijke ondersteuning aan elk van de drie raden, en hun leden, wordt verleend zoals door elk van
de afzonderlijke raden in hun eigen verordening ex artikel 33 Gemeentewet is opgenomen;
draagt de griffier op deze motie ter kennis te brengen van de raden van Barendrecht en
Albrandswaard;
en gaat over tot de orde van de dag.

De raadsleden,
Arianne Ripmeester, PvdA
Peter Meij, CDA

Louis van der Spoel, VVD

Petra van Nes, groep Koppes

Ben Neuschwander, Leefbaar Ridderkerk
Aangenomen

Marten Japenga, ChristenUnie

Farahnaz Fräser, D66/GroenLinks

Kees van der Duijn Schouten, SGP

Verworpen

Stemverhouding:
Voor 27: PvdA, VVD, CU, CDA, gK, D66/GL, LR, SGP
Tegen 0
Afgedaan: griffier heeft moties naar de BAR-raden gestuurd. In de gemeenschappelijke regeling BAR
is in artikel 29 opgenomen dat de raden recht hebben op ambtelijke ondersteuning conform hun eigen
verordening ex art. 33 Gemeentewet.

