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Inleiding

De raad is wettelijk verplicht een verordening m.b.t. de ambtelijke bijstand en de 

fractieondersteuning vast te stellen. Volgens de in onze gemeente geldende 

Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2009:

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

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

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

verantwoording af onder overlegging van bewijsstukken;

- brengt de rekeningcommissie hierover advies uit aan uw raad;

- beslist uw raad over de financiële afhandeling.

Genoemde verordening is door de raad op 25 maart 2009 gewijzigd vastgesteld.

Daarnaast ontvangt elke raadsfractie een bedrag van € 195,= per raadslid per jaar, 

ten behoeve van scholing. In 2018 hebben de fracties voor 1 jaar scholingsgeld 

ontvangen. Conform de afspraak hebben de fracties in 2019 over de resterende 3 

jaar scholingsgelden ontvangen. Bij overzicht van de verantwoording wordt het 

totaal van de raadsperiode weergegeven. De wijze van betaling, verantwoording en 

financiële afwikkeling hiervan dient op dezelfde wijze te gebeuren als m.b.t. de 

gemeentelijke bijdrage voor fractieondersteuning, aldus de Verordening 

Rechtspositie wethouders, raads en commissieleden 2015, art.7.

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

de financiële afwikkeling van de gemeentelijke bijdragen voor fractieondersteuning 

2018 en voor individuele scholing raadsleden voor 2018.

Verantwoording

De fracties hebben verantwoording afgelegd over de bijdrage voor 

fractieondersteuning over 2018 en bijdrage voor scholing 2018. Conform de 
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genoemde verordeningen is gebruik gemaakt van de door de raad vastgestelde 

Verantwoordingsformulieren.

De rekeningcommissie heeft in 2013 de regels aangescherpt dat onderliggende 

stukken bij de verantwoording bijgevoegd moeten worden. Er is door alle fracties 

invulling gegeven aan deze regel. De kwaliteit van de invulling verschilt per fractie 

maar is in alle gevallen voldoende en helder. 

Daarnaast heeft de rekeningcommissie geadviseerd dat zij de meeneemregeling 

voor fractieondersteuning wil laten vervallen, dat voor scholingsgelden wordt 

gekeken naar de volledige raadsperiode zodat de afrekening plaatsvindt na afloop 

van de raadsperiode en dat de verantwoording in 10 groepen moet worden gedaan. 

Het verantwoordingsformulier 2017 is aangepast zodat naar 10 groepen kan worden 

verantwoord. Bij de verantwoording fractieondersteuning hebben alle fracties de 

nieuwe werkwijze toegepast.

De rekeningcommissie heeft de verantwoording van de besteding van de 

gemeentelijke bijdragen naar redelijkheid en billijkheid beoordeeld (art. 13 lid 4 van 

genoemde verordening).

Hieronder geven wij achtereenvolgens een korte weergave van de verantwoording 

van de bijdragen fractieondersteuning en bijdragen scholing en hoe de afrekening 

moet plaatsvinden.

Tabel verantwoording Fractieondersteuning per fractie:

Fractie Ontvangen 

2018

Uitgaven Saldo 31-

12-2018

Te 

betalen

VVD 1.200,00 137,75 1.026,25 1.026,25

PvdA 1.200,00 1.694,56 0,00 0,00

GroenLinks 1.200,00 1.586,54 0,00 0,00

D66 1.200,00 1.257,11 0,00 0,00

CDA 1.200,00 868,04 331,96 331,96

Gemeente belangen 1.200,00 1.372,74 0,00 0,00

PRD 1.200,00 1.258,76 0,00 0,00

Dit betekent dat op basis van het bovengenoemd overzicht de VVD en CDA een deel 

van de ontvangen bijdrage moet terugbetalen.

Tabel verantwoording Scholingsgelden individuele raadsleden per fractie:

Fractie ontvange

n 2018/19

Uitgave

n

Saldo 31-

01-19

Meene

men

Te 

betalen

VVD 3.120,00 220,00 2.900,00 Nvt Nvt

PvdA 1.560,00 765,75 794,25 Nvt Nvt

GroenLinks 3.120,00 984,70 2.135,30 Nvt Nvt

D66 3.120,00 860,67 2.259,33 Nvt Nvt

CDA 1.560,00 72,00 1.488,00 Nvt Nvt



Vervolg memo

pagina 3 van 3

Fractie ontvange

n 2018/19

Uitgave

n

Saldo 31-

01-19

Meene

men

Te 

betalen

Gem. belangen 3.120,00 1.079,93 2.040,07 Nvt Nvt

PRD 2.340,00 0,00 2.340,00 Nvt Nvt

Oude meeneemregeling scholingsgelden

Met ingang van 2014 tot en met 2017 geldt voor de scholingsgelden een maximum 

dat het bedrag niet boven het maximale bedrag komt van 2 jaren. In onderstaand 

overzicht is weergegeven wat tot en met 2017 “gespaard” is door de fracties. 

Fractie Gespaard 2014-2017

VVD 1.170,00

PvdA 877,50

GroenLinks 316,19

D66 1.850,40

CDA 103,76

Gemeente belangen 15,79

PRD 0,00

Dit overzicht is alleen opgenomen ter informatie.

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

worden gebracht:

 VVD € 1.026,25

 CDA €    331,96


