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Over de verantwoording van de besteding van de fractievergoeding is in artikel 12 van de Verordening op de 

ambtelijke bijstand en fractieondersteuning het volgende bepaald: 

 

Artikel 12: 

1. Elke fractie legt, binnen 3 maanden na het einde van een kalenderjaar, aan de raad de verantwoording af 
over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning onder overlegging van een verslag. 

2. De raad beoordeelt (aan de hand van het in het vorige lid bedoelde verslag) bij behandeling van de 
jaarrekening of de uitgaven van de fracties conform artikel 9 uit de bijdrage bekostigd zijn. 

 

De rekeningcommissie heeft de beoordeling, zoals bedoeld in het 2e lid als taak op zich genomen. 

Naar aanleiding van de notitie van de griffier d.d. 2 oktober 2007 is besloten de controle van de 

verantwoordingen te laten uitvoeren door de ambtelijk secretaris van de rekeningcommissie, met inachtname 

van de conclusie in de notitie. 

 

Controleverslag 

 

- 9 fracties van de gemeenteraad hebben hun verantwoording over de besteding van de fractievergoeding 

aangeleverd. De fractie van Transparant Huizen heeft voor 2020 geen gebruik gemaakt van het ontvangen 

bedrag van de fractievergoeding. In overleg met de raadsgriffier is het voorschot doorgeschoven naar 2021 

aangevuld met het bedrag van indexering tot prijspeil 2021. 

 

- De in de verantwoordingen vermelde uitgaven zijn niet in strijd met de bepalingen in artikel 9 van de 

Verordening. 

 

- Geconstateerd is dat het resterende saldo (overlopend naar 2021) van twee fracties hoger is dan het bedrag 

van de jaarbijdrage, zodat terugbetaling dient plaats te vinden.  Deze terugbetaling is inmiddels verrekend met 

het voorschot van de fractievergoeding 2021.  Voor de overige fracties hoeft geen terugbetaling plaats te 

vinden. 

 

Advies: 

 

De gemeenteraad voorstellen om in te stemmen met de conclusie dat de uitgaven uit de fractievergoedingen 

over 2020 conform artikel 9 van de Verordening bekostigd zijn. 

 

 

 

                                                                       De commissiegriffier van de Jaarrekeningcommissie, 

 

 

 

                                                                       H.B. de Bruijn 
 

 


