
 

 

 
No. B14.001862 

 
 
De raad van de gemeente Dronten, 
 
gelezen het voorstel van het presidium 2 december 2014, No. B14.001863 
 
gelet op artikel 33, derde lid van de Gemeentewet; 
 
 
 
 

B E S L U I T: 
 
 
Vast te stellen de navolgende Verordening fractievergoedingen 
 
 
Artikel 1. Financiële bijdrage 
1. De fracties, zoals bedoeld in artikel 9 van het Reglement van orde raad, ontvangen 

jaarlijks een budget als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de 
fractie.  

2. Dit budget bestaat uit een bedrag van €150.- per raadszetel. Daarnaast ontvangen de 
door de fractie voorgedragen burgerraadsleden een bedrag van € 750.-.  

3 Als een fractie gebruik maakt van een fractie assistent dan ontvangt deze assistent, na 
formele aanmelding bij het presidium, eveneens een bedrag van €750.-.   

4. Er mag daarbij geen stapeling van betalingen plaatsvinden. 
5.  Het budget wordt beheerd door de griffier. Kosten ten laste van het budget kunnen direct 

worden gedeclareerd na het overleggen van de vereiste bewijsstukken.   
 
Artikel 2. Besteding bijdrage 
1. Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en 

controlerende rol te versterken. 
2. De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van: 

a. uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen; 
b. betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of 

natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) 
geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële 
declaratie; 

c. giften; 
d. uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge 

het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen; 
e. individuele opleidingen voor raads- en commissieleden. 

 
 
Artikel 3. Bijdrage bij fractiewijziging 
1. Indien het zeteltal van een fractie ten gevolge van verkiezingen verandert, wijzigt de 

bijdrage 
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a. bij vermindering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand na de maand waarin 
de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt; 

b. bij vermeerdering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand waarin de eerste 
vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt. 

2. Bij splitsing van een fractie wordt de op grond van artikel 1, tweede lid, vastgestelde 
bijdrage voor de oorspronkelijke fractie verdeeld over de betrokken fracties naar 
evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden.  

3. Bij splitsing van een fractie wordt het aan de oorspronkelijke fractie verstrekte voorschot 
verrekend overeenkomstig de verdeling die volgt uit het tweede lid. 

 
 
Artikel 4. Verantwoording 
1. De griffier legt, binnen drie maanden na het einde van een kalenderjaar, aan de raad 

verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning onder 
overlegging van een verslag. 

2. Het presidium controleert de overgelegde verslagen. 
3. De raad stelt op advies van het presidium vast: 

a. de uitgaven van een fractie die in het vorige kalenderjaar uit de bijdrage bekostigd zijn; 
 

 
Artikel 5. Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening fractievergoedingen. 
 
 
Artikel 6. Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op haar afkondiging en werkt terug tot 
1 januari 2015. 
 
 
Dronten, 18 december 2015 
 
de raad van Dronten, 
 
 
 
 
 
mr. A.B.L. de Jonge      D. Petrusma 
voorzitter       griffier 
 
 
 


