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T.a.v. B&W en de gemeenteraad

Geachte heer/ mevrouw,
Hierbij ontvangt u het advies Goede ondersteuning, sterke democratie. Over de
ondersteuning van decentrale volksvertegenwoordigingen dat de Raad voor het
Openbaar Bestuur op 5 november 2020 heeft aangeboden aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Afgelopen juni vroeg de minister de Raad om
een advies over ondersteuning van gemeenteraden en provinciale staten en de
bekostiging ervan.
De Raad adviseert dat de minister normen stelt over ondersteuning van gemeenteraden
en provinciale staten. Het gaat daarbij onder meer over de onafhankelijke positie van de
griffier en het normeren van een ondergrens voor rekenkamers. Verder vindt de Raad
dat er meer duidelijkheid moet komen over het verlenen van ambtelijke bijstand aan de
gemeenteraad of provinciale staten en dat het principe van fractievergoeding opnieuw
moet worden doordacht.
Het advies is te downloaden via de website: www.raadopenbaarbestuur.nl. Wilt u meer
informatie over het advies, dan kunt u contact opnemen met Michael Mekel via
michael.mekel@raadopenbaarbestuur.nl of 06-1179 4392.
Rien Fraanje
Secretaris-directeur

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
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