
Fractiegelden tabel 100622 
Op basis van het voorgaande en (voorbeelden uit) de praktijk is de volgende tabel opgemaakt van kosten die wel 

en kosten die niet uit de fractiebijdragen kunnen worden vergoed. De kostensoorten komen deels uit de uitgaven 

van afgelopen jaren, deels uit de voorbeelden van andere gemeenten. 

Dit overzicht kan in de loop der tijd nog worden aangevuld met andere kostensoorten. Het is daarbij steeds de 

raad, middels het Presidium, die bepaalt welke kosten wel en welke niet vanuit het gemeentelijk beschikbaar 

gesteld budget kunnen worden vergoed. 

 

WEL NIET 

Raadswerkzaamheden (m.n. 

politiek getinte) 

Uitgaven in strijd met wettelijke 

bepalingen en overige 

regelingen. 

Uitgaven welke bestreden 

moeten worden uit de 

raads/onkostenvergoedingen 

(geen aanvulling op 

raadsvergoedingen) 

Bijv.: reiskosten binnen de 

gemeente, want dat zit al in de 

onkostenvergoeding uit 

Rechtspositieregeling voor 

raadsleden 

Personele ondersteuning van de 

fractie (fractiemedewerker, 

fractieassistent, secretarieel, 

organisatorisch, inhoudelijk, 

onderzoek). 

Betalingen aan politieke partijen, 

daarmee verbonden instellingen 

of natuurlijke personen � geen 

verkiezingscampagnes of 

partijbelangen 

 

Kosten ivm 

verkiezingscampagne 

(advertenties, verkiezingskrant) 

 

 

Inhuren van (externe of 

ambtelijke) adviseurs 

Inzetten van het budget ten 

behoeve van controle of contra-

expertise (dit om vermenging met 

het onderzoeksbudget van de raad te 

voorkomen) 

Opzetten en onderhouden en 

beheren van een website door 

anderen 

 

Fractie Nieuwsbrief 

 

Laptop tbv personele 

ondersteuning 

 

Fotocamera  

 

Financiële en facilitaire 

ondersteuning bij uitwerken van 

initiatieven 

volksvertegenwoordigende rol 

Giften (attentie, geschenk) 

 

Presentjes/bloemen/kaarten e.d. 

t.b.v. relaties 

 

Lief en leed 

 

Archiefkast 

Organiseren openbare 

bijeenkomsten  door fractie 

(waarbij de doelgroep breder is 

dan alleen de leden van de eigen 

partij en het onderwerp 

betrekking heeft op de 

gemeentepolitiek; zaalhuur, 

Kosten fractievergaderingen op 

locatie (anders dan stadskantoor) 

 

Interne partij-politieke 

bijeenkomsten 



organisatie, publiciteit). 

Fractie excursies, werkbezoeken 

e.d. 

Fractieweekenden e.d 

 

Opleidingen gericht op 

functioneren v.d. fractie als 

geheel 

Individuele/persoonlijke 

onkosten raadsleden (cursussen, 

congressen, opleidingen) 

Administratiekosten t.b.v. gehele 

fractie 

Individuele administratiekosten  

 

Onkosten steunfractieleden (evt. 

reiskosten naar bijv 

regiovergadering) 

Consumpties, lunches, catering, 

diners, ect. 

  

 

  

 

Toelichting: 

 

WEL = de betreffende kostensoorten mogen wel worden betaald vanuit de door de gemeente beschikbaar 

gestelde jaarlijkse bijdrage voor fractieondersteuning 

 

NIET = de betreffende kostensoorten mogen niet worden betaald vanuit de door de gemeente beschikbaar 

gestelde jaarlijkse bijdrage voor fractieondersteuning. 

 

 


