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Versterking van de positie van de raad naar aanleiding van de motie- Simons inzake
'Naar groei door bloei’
De Raad van de gemeente Rotterdam,

Gelezen het voorstel van de werkgroep van 13 maart 2020 (raadsvoorstel nr. 20bb2138);
gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

ovenrvegende dat:
de raad op 17 oktober 2019 de motie-Simons inzake ‘Naar groei door bloei’ heeft

aangenomen;
de raad de behoefte heeft zijn ondersteuning te versterken ten aanzien van:
— ict—faciliteiten,
- inhoudelijke versterking van de fracties,

- inhoudelijke versterking van de informatiepositie van de raad,
- verbetering sturing proces besluitvorming en controle,
- vergroting kennis en kunde van raadsleden;

besluit:

. De aanbevelingen van de werkgroep Groei en Bloei over te nemen:
. Verbetering van de digitale ondersteuning aan de raad (o.a. thema-dossiers,
zoekfunctie).
Extra (financiële) ondersteuning fractiekosten bestaande uit de volgende onderdelen:
a. 20% extra voor fracties bovenop bestaande budget;
b. bij verlies van zetels na de periodieke verkiezingen gedurende een halfjaar de

hoogte van de fractievergoeding handhaven op het zetelbedrag van voor de
verkiezingen en het niveau van de toegestane egalisatiereserve met de helft
verminderen;
0. bij toename van het aantal fracties na de periodieke verkiezen het vaste deel van
de fractievergoeding evenredig verhogen.

bij complexe dossiers op ad hoc basis voor een bepaalde periode extra
ondersteuning beschikbaar stellen.
de mogelijkheden te onderzoeken om de ‘overhead’ door de griffie te laten uitvoeren.

. Het college te verzoeken bij de begroting 2021 en verder een dekkingsvoorstel te
doen voor de bij 2a genoemde toename van het fractiebudget, waarbij geldt dat deze

dekking niet kan komen uit taakveld 1 (Bestuur — Raad, Griffie, Rekenkamer en
Ombudsman).
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 juli 2020.
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