
Verslag kascommissie afrekening fractiegelden 2012 

  

De kascommissie is op 19 februari 2013 bijeen gekomen om de afrekeningen 2012 van alle 

fracties te bekijken en is tot het volgende oordeel gekomen: 

 

1) De kascommissie is akkoord met de financiële verslagen van de fracties van VVD, 

D66, CDA en PvdA. 

 

2) Met betrekking tot de afrekening van de fractie van BBL heeft de kascommissie de 

volgende opmerkingen: 

 Er is geen door twee fractieleden ondertekende urenverantwoording van de 

opgevoerde kosten van de fractieassistent overlegd. BBL zal dit per ommegaande 

aanleveren. 

 Er zijn kosten opgevoerd voor een bloemetje voor de burgemeester. Dit is in strijd 

met de vastgelegde spelregels.  

 Er zijn kosten opgevoerd voor het buffetdiner dat is gehouden bij het 

kennismakingsbezoek van de fractie met de burgemeester. De commissie is niet tot 

een eensluidend oordeel gekomen of dit al of niet in strijd is met de vastgelegde 

spelregels en vraagt het presidium zich hierover uit te spreken.   

 

3) Met betrekking tot de afrekening van de fractie van GroenLinks heeft de 

kascommissie de volgende opmerkingen: 

 Er zijn kosten opgevoerd voor het plaatsen van een advertentie voor de 

nieuwjaarsreceptie. Dit is niet in strijd met de vastgelegde spelregels aangezien 

voor de bijeenkomst nadrukkelijk verenigingen, instellingen en inwoners waren 

uitgenodigd. De uitnodiging is echter gedaan door bestuur en fractie. Uit het 

fractiebudget kan dus slechts de helft van deze kosten worden vergoed. 

 Er zijn kosten opgevoerd voor het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen 

van driehoeksborden voor een politiek café. Dit is echter georganiseerd door de 

Raadswerkgroep Bestuurlijke Vernieuwing en dient dus uit het Raadsbudget 

(elders) te worden verantwoord. 

 

4) De kascommissie heeft naar aanleiding van het bekijken van alle afrekeningen nog de 

volgende adviezen: 

 De vastgelegde spelregels zijn aan veroudering onderhevig, aangezien er nog 

slechts regels zijn vastgelegd omtrent het gebruik van “oude” media (advertenties, 

nieuwsbrieven, websites, etc.) en nog niet omtrent het gebruik van de “nieuwe” 

social media. In de afrekening van D66 wordt het bijhouden van het 

Twitteraccount nadrukkelijk in de urenverantwoording van de fractieassistent 

opgevoerd. Het kan worden verwacht dat dit ook door andere partijen zal gaan 

worden opgevoerd en dat dit niet alleen beperkt zal blijven tot Twitter, maar zich 

ook zal uitbreiden naar overige social media, zoals LinkedIn en Facebook. Het is 

dus verstandig hierover in de regels iets op te nemen. 

 Door het CDA is een uitgebreide getekende urenverantwoording overlegd. In deze 

verantwoording is ook aangegeven welke werkzaamheden zijn verricht. De 

kascommissie heeft zich over sommige van de opgevoerde werkzaamheden 

verbaasd. Zo worden bijvoorbeeld ook het op de tribune bijwonen van raads- en 

commissievergaderingen als declarabele uren van de fractieassistent opgevoerd. 

De kascommissie vraagt zich af of dit wel de bedoeling is van het budget t.b.v. 

fractieondersteuning door een assistent. De kascommissie realiseert zich dat het 



precies omschrijven wat er wel en wat er niet onder fractieondersteunende 

werkzaamheden kan worden verstaan welhaast een onmogelijke opgave is. Het 

zou daarom in haar visie wellicht beter zijn het maximum tarief wat aan 

fractieondersteuning mag worden uitgegeven (in de huidige situatie is dat € 

4,50/uur; € 150/maand; € 1500/jaar) te verlagen tot € 4,50/uur; € 75/maand; € 

750/jaar en de invulling verder vrij te laten. Op deze wijze wordt e.e.a. ook wat 

meer in evenwicht gebracht met de vergoedingen voor burgerraadsleden. 

  

De kascommissie, 

 

Evelien Meijer, Hugo Langenberg, Rob in ‘t Veld 
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