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Geadviseerd besluit
1. Instemmen met de conclusies van de Rekeningcommissie, zoals verwoord in de memo van 

18 november 2019 (bijgevoegd);

2. De bedragen over 2019 dienovereenkomstig vaststellen;

3. De teveel ontvangen voorschotten over 2019 in rekening te brengen bij de desbetreffende 

fracties. 

Samenvatting
Volgens de in onze gemeente geldende Verordening op de ambtelijke bijstand en de 

fractieondersteuning 2009 gelden de volgende regels met betrekking tot de vergoedingen voor 

fractieondersteuning:

- elke raadsfractie ontvangt jaarlijks € 1.200,- voor fractieondersteuning;

- dit bedrag wordt jaarlijks vóór 1 februari als voorschot verstrekt;

- elke fractie legt hierover binnen 3 maanden na afloop van het kalenderjaar 

verantwoording af onder overlegging van bewijsstukken;

- de financieel controller brengt hierover advies uit aan uw raad;

- uw raad beslist over de financiële afhandeling;

- maximaal de helft van de jaarlijkse vergoeding mag meegenomen worden naar het 

volgend jaar.

Volgens de in onze gemeente geldende Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 

commissieleden 2015 hebben raadsleden recht op scholingsgeld. Het budget hiervoor per 

individueel raadslid is door uw raad vastgesteld op € 195,= per kalenderjaar. 



Vervolg voorstel aan raad

pagina 2 van 3

Ten aanzien van het scholingsgeld per individueel raadslid gelden dezelfde regels met 

betrekking tot de verantwoording als voor de fractieondersteuning. Met betrekking tot de 

afhandeling van de scholingsgeld wordt uitgegaan van een volledige raadsperiode.

De rekeningcommissie heeft (bij haar memo d.d. 15 november 2020) advies uitgebracht over de 

financiële afhandeling van de fractieondersteuning en de scholingsgelden over 2019. Van uw 

raad wordt nu gevraagd de beslissingen te nemen, die betrekking hebben op de financiële 

afwikkeling hiervan.

Tot 2014 werd voor de fractiegelden en de scholingsgelden een ‘meeneemregeling’ gehanteerd. 

Van de bedragen die in een jaar werden overgehouden mocht maximaal de helft worden mee 

genomen naar het volgende jaar. 

Per 2014 heeft de raad vastgesteld dat de meeneemregeling voor fractiegelden wordt 

afgeschaft. Dit is geregeld in de Verordening Ambtelijke ondersteuning en fractiegelden 2009, 

laatstelijk gewijzigd in december 2015. 

Voor scholingsgelden bestaat de meeneemregeling wel nog steeds. Dit is geregeld in de 

Verordening op de rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015. 

Beoogd effect
De verantwoording van fractieondersteuning en scholingsgelden vast te stellen en daarmee 

tevens de financiële afwikkeling hiervan voor 2019 vast te stellen.

Kader
De verantwoording en de wijze van afrekenen staan beschreven in:

- Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2009

- Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015

- Memo afrekening fractieondersteuning en scholingsgelden december 2011

Argumenten
Zie de bijgevoegde memo van de rekeningcommissie.

Draagvlak
De memo voorgelegd aan de leden van de Rekeningcommissie. De Rekeningcommissie stemt 

in met de conclusies uit deze memo.

Aanpak/Uitvoering
Conform de conclusies, zoals verwoord in de memo zullen de eventueel teveel ontvangen 

gelden voor 2019 in rekening worden gebracht bij de desbetreffende fracties. 
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Financiële consequenties

Dit betekent tevens dat op basis van het in de memo opgenomen overzicht de fractie van 

GemeenteBelangen een deel van de ontvangen bijdrage voor fractieondersteuning moeten 

terugbetalen. Dit betekent dat na besluit van de raad de volgende bedragen in rekening zullen 

worden gebracht:

Fractie Terug te betalen fractie-

ondersteuning

VVD 0,00

PvdA 0,00

GroenLinks 0,00

D66 0,00

CDA 0,00

GemeenteBelangen 213,83

PRD 0,00

Juridische consequenties
Met het vaststellen van de afwikkeling wordt voldaan aan de geldende regels van de hierboven 

genoemde verordeningen.

Alternatieven
Geen

Bijlage:
Memo Rekeningcommissie d.d. 15 november 2019.


