
 
Memo t.b.v. presidium 9 maart 2020 

Betreft: voorstel griffie instellen kascommissie fractiegelden en voorstel verhogen vergoeding 
fractieassistenten  
 
Kascommissie 
In het presidium van 9 maart 2020 zal een kascommissie in het leven geroepen worden voor de 
verantwoording van de fractiegelden over 2019. De kascommissie is een afvaardiging door en uit het 
presidium benoemd die de afrekeningen van de raadsfracties beoordeelt en hierover via het 
presidium aan de raad rapporteert.  
 
De griffie stelt voor dat de kascommissie voor de verantwoording van het jaar 2019 zal bestaan uit 
drie fractievoorzitters waarvan één lid in de commissie 2019 plaats heeft genomen. Dit om de 
continuïteit van de commissie te waarborgen. De overige twee leden worden in het presidium van 9 
maart 2020 gekozen door de aanwezige leden. Afgelopen jaar bestond de commissie uit Hugo 
Langenberg (LPL), Bart Hoenen VVD) en Olaf McDaniel (PvdA).  
 
Dit voorstel is gebaseerd op twee punten uit het reglement van orde: artikel 26 over stemming van 
personen en artikel 37 over het aanstellen van werkgroepen. Stemming over personen gebeurt 
normaal gesproken schriftelijk en indien noodzakelijk wordt overgegaan tot loting. Voor het 
samenstellen van werkgroepen  worden de leden vanuit de fracties via het presidium voorgedragen. 
Leden van de werkgroep kiezen vanuit hun midden een voorzitter. Een werkgroep kan worden 
bijgestaan door de griffier. De griffier heeft in de vergadering een adviserende stem. 
 
Verhoging vergoeding fractieassistenten 
Het voorstel is om de maximaal te vergoeden kosten voor fractieassistentie vanaf 1 januari 2020 te 
verhogen naar de landelijk erkende norm voor vrijwilligers van maximaal 1.700, - euro per jaar. 
Daarmee kunnen fracties in de declaratie over 2020 (in te dienen in het eerste kwartaal van 2021) 
het verhoogde bedrag van 1.700, - euro declareren voor hun fractieassistenten.  
Wanneer de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning wordt aangepast zal expliciet 
worden gemaakt dat de in de toekomst te declareren vergoeding voor fractieassistenten altijd 
conform de vrijwilligersvergoeding van de Belastingdienst zal zijn.  
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