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Aan de gemeenteraad 
 

VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
 1. Vast te stellen de Verordening fractievergoeding 2015.  

 

INHOUD 

INLEIDING 

Het presidium stelt voor de verordening fractievergoeding dusdanig te wijzigen dat recht wordt 
gedaan aan een aantal in de loop der jaren opgedane, nieuwe inzichten. Inzet is het 
verminderen van de ‘bureaucratische rompslomp’ en de daarbij behorende kostenfactor die het 
presidium ertoe hebben bewogen te komen met een nieuw voorstel.  

 
 

ARGUMENTEN 

Voornaamste wijziging met het oude voorstel betreft het afschaffen van de voorschotten en het 
daarmee achteraf verantwoorden van de uitgaven. Het gaat om publiek geld en dat vergt een 
zorgvuldige verantwoording met alle bewijsstukken goed op orde. Het kost de fracties veel tijd 
en energie om dat zorgvuldig en nauwgezet te doen, los van het feit dat de gezamenlijke 
fracties inmiddels bijna € 600.- op jaarbasis kwijt zijn aan bancaire kosten.  

 
Vandaar nu een voorstel gebaseerd op een budget per fractie, beheert door de griffier, waaruit 
direct de declaraties kunnen worden verrekend na inleveren van de, al eerder door het 
presidium voorgeschreven bewijsstukken. Daarnaast krijgen de burgerraadsleden rechtstreeks 
vanuit de griffie een onkostenvergoeding. De betalingen aan burgerraadsleden worden zo gelijk 
getrokken en centraal vanuit de griffie via P&O afgehandeld. Daarmee is het bijhouden van een 
eigen boekhouding per fractie overbodig geworden.   

 
Immers, nu de burgerraadsleden rechtstreeks vanuit de griffie worden betaald, verdwijnt een 
groot deel van de posten die in het verleden bij de eindafrekening werden opgevoerd. De 
resterende kosten per fractie zijn goed te overzien en bestaan vaak uit kleinere bedragen.  
Het presidium heeft dit aangegrepen om te komen tot een andere opbouw van de vergoeding 
per fractie. Een QuickScan van de resterende kosten geeft aan dat deze de afgelopen jaren 
fluctueren tussen de € 600.- en de € 50.-. Dat geeft voldoende ruimte om voor te stellen het 
budget per fractie vast te stellen op € 150.- per raadszetel. Voor de burgerraadsleden is dan 
€750.- beschikbaar.  
 
Verder stelt het presidium voor dat iedere fractie de mogelijkheid krijgt een fractie assistent aan 
te stellen. Als deze assistent formeel bij het presidium is aangemeld komt ook deze in 
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aanmerking voor een vergoeding van €750.-. De totale uitgaven blijven dan binnen het door de 
raad beschikbaar gestelde budget. 

 
 

 KANTTEKENINGEN 

Bij onenigheid over de te declareren kosten zal het presidium een bindende uitspraak doen.   
De jaarlijkse verantwoording zal direct na ieder kalenderjaar plaatsvinden en door de griffier aan 
het presidium worden voorgelegd. Het presidium zal deze ter besluitvorming aan de raad 
voorleggen.  

 
 
 

 Het presidium 
 
 
 
 
 
 D. Petrusma N.G. van der Klis - Hovius 
 griffier voorzitter 


