
Verslag kascommissie afrekening fractiegelden 2011 
 
 
De kascommissie is op 17 februari 2012 bijeen gekomen om de overgelegde afrekeningen 
2011 van alle fracties te bekijken. 
De kascommissie is akkoord met de financiële verslagen van de fracties van de VVD, BBL 
en D66 en GrL. 
 
Met betrekking tot de afrekening van het CDA heeft de kascommissie een bezwaar. 
•  de advertenties met betrekking tot speelplaatsen en bezuinigingen Sociaal Cultureel werk 
vindt de kascommissie niet passen binnen de geldende afspraken uit de Fractiegelden tabel. 
De kascommissie is van mening dat dit soort advertenties als continue campagne 
aangemerkt moeten worden. 
 
Met betrekking tot de afrekening van de PvdA heeft de kascommissie een vraag. 
•  er is in rekening gebracht een nota van Brasserie Park ad 454,50. Dit bedrag is blijkens de 
overgelegde stukken reeds op 28 december 2010 op de rekening van Brasserie Park 
bijgeschreven. Dit werd later door Brasserie Park als foutief aangemerkt. Aangezien de PvdA 
geen bankafschriften heeft bijgevoegd kan de kascommissie dit niet verder controleren. 
 
Algemeen advies van de kascommissie: 
1. wij stellen voor vanaf 2012 de verantwoording voor de in rekening te brengen gelden voor 
fractieassistenten te uniformeren. Dat betekent dat vanaf 2012 alle fracties die werken met 
een fractieassistent en hiervoor gelden in rekening brengen uit het fractiegeld een 
urenverantwoording en berekend uurtarief wordt bijgevoegd. 
Ten aanzien van deze opgave is de kascommissie van mening dat de beoordeling omtrent 
juistheid aantal uren en de uitbetaling daarvan door twee verschillende mensen uit de fractie 
dient plaats te vinden. 
Wat betreft het hierbij te hanteren uurtarief meldt de Kascommissie dat aansluiting gezocht 
kan worden bij de door de overheid vastgestelde Onbelaste Vrijwilligersvergoeding 2012. De 
vrijwilligersvergoeding mag maximaal € 1.500 per jaar bedragen, maximaal € 150 per maand 
en maximaal € 4,50 per uur. 
2. standaard dient een kopie van de bankafschriften of een totaaloverzicht van de 
overboekingen op een bankafschrift bijgevoegd te worden. 
3. de kascommissie adviseert in de fractiegelden tabel op te nemen dat advertenties alleen 
onder het fractiegeld vallen als deze betrekking hebben op een uitnodiging/aankondiging 
voor een openbare bijeenkomst/debat/politiek café over een actueel politiek onderwerp. 
4. het is verstandig vast te leggen dat de datum van overboeking van een betaling bepalend 
is voor het jaar waarin die betaling voor het fractiegeld wordt meegerekend.  
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