
Pagina 1 van 3 Versie Nr. 1

Registratienr.: Agendapunt 

2017 Error: Reference source not found 

Afdeling:  Griffie Leiderdorp,  X maart 2019 
Onderwerp:  Verantwoording fractiegelden 

2018 RVS

Aan de raad.

*Z00C85
7E307*

Beslispunten

1. De verantwoordingen van de raadsfracties over de besteding van het fractiegeld van april t/m 
december 2018 voor kennisgeving aan te nemen;

2. Kennis te nemen van het verslag van de kascommissie over de afrekeningen van de fractiegelden 
van april t/m december 2018;

3. De bedragen van de uitgaven door de raadsfracties april t/m december 2018 vast te stellen 
(conform de bijlage per fractie);

4. De hoogte van de terugvorderingen van ontvangen voorschotten vast te stellen.

1 Inleiding

Artikel 33 van de gemeentewet schrijft voor dat de raad in een verordening de ambtelijke bijstand 

en de fractieondersteuning regelt. In de “Verordening op de ambtelijke bijstand van de raad en de 

fractieondersteuning gemeente Leiderdorp 2011” is in artikel 9 geregeld dat fracties jaarlijks recht 

hebben op een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de 

fractie. De besteding is in grote lijnen in dezelfde verordening geregeld en nader gepreciseerd in 

de fractiegeldentabel (bijlage). Jaarlijks leggen de fracties verantwoording af over de besteding van 

het fractiegeld. Omdat 2018 een verkiezingsjaar was heeft direct na de 

gemeenteraadsverkiezingen afrekening plaatsgevonden met de “oude” fracties over de periode 

januari 2017 t/m maart 2018 (raadsbesluit 19 april 2018, Z/18/061354/117691).

De “nieuwe” fracties hebben over de periode april t/m december 2018 een voorschot ontvangen.

2 Beoogd effect

Voldoen aan artikel 13 lid 4 en lid 5 van de Verordening op de ambtelijke bijstand van de raad en 

de fractieondersteuning gemeente Leiderdorp 2011:

 De raad stelt na ontvangst van het advies van de kascommissie en/of accountant de 

bedragen vast van de uitgaven van de verschillende raadsfracties;
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 De raad stelt, voor zover nodig, de hoogte van de terugvordering van ontvangen 

voorschotten vast.

3 Argumenten

De kascommissie heeft de afrekeningen bekeken en een verslag (bijlage) uitgebracht.

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie

De fractiegeldentabel (bijgevoegd) is niet uitputtend, fracties zullen steeds zelf de afweging

moeten maken wat wel en wat niet binnen de regelgeving past.

5 Duurzaamheid

n.v.t.

6 Communicatie en participatie

De griffier en de kascommissie hebben de afrekeningen bekeken en een advies opgesteld (verslag).

7 Kosten, baten en dekking

Op grond van artikel 9 lid 2 van de Verordening op de ambtelijke bijstand van de raad en

de fractieondersteuning gemeente Leiderdorp 2011 worden de bedragen jaarlijks

opgenomen in de begroting.

8 Evaluatie

Aan de hand van het advies van de kascommissie bespreekt het presidium jaarlijks de

wenselijkheid het systeem en/of de fractiegeldentabel aan te passen.

de griffier, de voorzitter van het presidium,

dhr. B.A.M. Rijsbergen mevr. J. Hofman-Züter

Bijlagen:
1. Verantwoordingen fracties 2018 (ter inzage bij de griffie)
2. Verslag kascommissie
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3. Fractiegeldentabel


	Beslispunten
	1 Inleiding
	Artikel 33 van de gemeentewet schrijft voor dat de raad in een verordening de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning regelt. In de “Verordening op de ambtelijke bijstand van de raad en de fractieondersteuning gemeente Leiderdorp 2011” is in artikel 9 geregeld dat fracties jaarlijks recht hebben op een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. De besteding is in grote lijnen in dezelfde verordening geregeld en nader gepreciseerd in de fractiegeldentabel (bijlage). Jaarlijks leggen de fracties verantwoording af over de besteding van het fractiegeld. Omdat 2018 een verkiezingsjaar was heeft direct na de gemeenteraadsverkiezingen afrekening plaatsgevonden met de “oude” fracties over de periode januari 2017 t/m maart 2018 (raadsbesluit 19 april 2018, Z/18/061354/117691).
	De “nieuwe” fracties hebben over de periode april t/m december 2018 een voorschot ontvangen.
	2 Beoogd effect
	3 Argumenten
	4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie
	5 Duurzaamheid
	6 Communicatie en participatie
	7 Kosten, baten en dekking
	8 Evaluatie

