
Pagina 1 van 2 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/20/096700/188903    Agendapunt 13 

 1900 raadsvoorstel   

  Griffie  Leiderdorp, 9 maart 2020 

     

Onderwerp: Verantwoording fractiebijdrage 

2019 

 Aan de raad.  

 

 

*Z028F41D877* 
Beslispunten 

Gelet op de verantwoordingen van de raadsfracties over de besteding van het fractiegeld van januari 
2019 t/m december 2019 en het verslag van de kascommissie hierover: 
 

1. De uitgaven van de raadsfracties van januari 2019 t/m december 2019 vast te stellen (conform de 
bijlage per fractie) en de hoogte van de betalingen of terugvorderingen van ontvangen 
voorschotten vast te stellen; 

2. Vanaf 1 januari 2020 de maximaal te vergoeden kosten voor fractieassistentie te verhogen naar 
de landelijk erkende norm voor vrijwilligers van maximaal 1.700, - euro per jaar en in de 
toekomst de te declareren vergoeding voor fractieassistenten altijd conform de norm van de 
Belastingdienst voor de vrijwilligersvergoeding te laten zijn.  

 

1 SAMENVATTING  

2 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 
fractieondersteuning 2019 gemeente Leiderdorp” is in artikel 6 geregeld dat fracties jaarlijks recht 
hebben op een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de 
fractie. De besteding van de fractiegelden is conform artikel 3.3.2, 3.3.3 en 3.3.4 van het 
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en verder gespecificeerd in artikel 7 van 
bovengenoemde verordening.  
Jaarlijks leggen de fracties verantwoording af over de besteding van het fractiegeld. Een 
goedgekeurde declaratie over een bepaald jaar leidt tot een aanvulling van de financiële bijdrage 
(een basisbedrag per fractie en een variabel deel per zetel) vanuit de gemeente.  
 
Een aantal fracties maakt kosten voor fractieassistentie en declareert deze conform de 
verordening ambtelijke bijstand van de raad en fractieondersteuning. In voorliggend raadsvoorstel 
wordt voorgesteld 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 norm van de belastingdienst voor de vrijwilligersvergoeding zal zijn. 
 

3 Beoogd effect 

Voldoen aan artikel 8 lid 1 en lid 2 van de Verordening op de ambtelijke bijstand van de raad en de 
fractieondersteuning 2019 gemeente Leiderdorp: 
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 De raad stelt na ontvangst van het advies van de kascommissie en/of accountant de 
bedragen vast van de uitgaven van de verschillende raadsfracties; 

 De raad stelt, voor zover nodig, de hoogte van de terugvordering van ontvangen 
voorschotten vast. 

 
Het vastleggen van een verhoging van de maximaal te vergoeden kosten voor fractieassistentie 
vanaf 1 januari 2020 (1.700, - euro per jaar) en in de toekomst de te declareren vergoeding voor 
fractieassistenten altijd conform de norm van de Belastingdienst voor de vrijwilligersvergoeding te 
laten zijn. 
 

4 Argumenten 

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

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

N.v.t. 
 

6 Communicatie 

De griffier en de kascommissie hebben de afrekeningen bekeken en een advies opgesteld (verslag). 
Deze wordt gepubliceerd in het raadsinformatiesysteem.  
 

7 Financiën 

Op grond van artikel 6 lid 2 van de Verordening op de ambtelijke bijstand van de raad en 
de fractieondersteuning 2019 gemeente Leiderdorp worden de bedragen jaarlijks 
opgenomen in de begroting. 
 

8 Evaluatie 

N.v.t. 
 
 

de griffier,   de voorzitter van het presidium, 

 

 

 

dhr. B.A.M. Rijsbergen  mw. Jeannette Hofman-Züter 

 
 
 
Bijlagen:  

1. Verantwoordingen fracties 2019 (ter inzage bij de griffie) 
2. Verslag kascommissie 

 


