
 

 

Raadsstuk 
Onderwerp: Verantwoording fractie- en scholingsgelden fracties van 20 maart 2014 tot 

en met 31 december 2014 
BBV nr: 2016/179726 

 

1. Inleiding 

De fracties die de gemeenteraad vormen vanaf 20 maart 2014 hebben de uitgaven van hun 

fractie- en scholingsgelden verantwoord over de periode 20 maart 2014 tot en met 31 

december 2014. Het afleggen van de verantwoording en de te volgen procedure staan 

beschreven in de “Verordening Geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, 

commissieleden en fractieassistentie” (verder Verordening geldelijke voorzieningen) en in de 

“Nadere instructie besteding en verantwoording raadsfractievergoedingen”. 

 

De accountant heeft de verantwoordingen van de fracties onderzocht en een rapport van 

feitelijke bevindingen opgesteld. Iedere fractie heeft zijn deel van het rapport ontvangen met 

het verzoek om er op te reageren in het kader van hoor en wederhoor. Op basis van de 

reacties van de fracties heeft de accountant zijn rapport afgerond en definitief gemaakt. De 

conclusies uit het rapport zijn de inhoud van dit raadsstuk. 

 

Conform (de toelichting op) artikel 29 lid 1 en lid 2 van de Verordening geldelijke 

voorzieningen maken de fracties gebruik van de regeling hun vergoedingen te reserveren 

voor de gehele raadsperiode; dat kan per jaarschijf. De reserves die op de datum van de 

verkiezingen nog bestaan moeten terugbetaald worden aan de gemeente. Na de verkiezingen 

beginnen alle partijen met een schone lei. De onderhavige verantwoording is de eerste 

verantwoording nadat de fracties het restant van de vorige raadsperiode hebben terugbetaald. 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het raadspresidium stelt de raad voor: 

 De afrekeningen en saldo’s van de fracties vast te stellen conform de conclusies van 

de accountant. 

 Saldo fractie en scholing  

per 31 december 2014 

 

Partij van de Arbeid 

 

€ 672,93 

 

VVD 

 

€ 9.265,03 

 

CDA 

 

€ 1.335,88 

 

Groen Links Haarlem 

 

€ (3.559,06) 

 

SP 

 

€ (127,86) 

 

Actiepartij 

 

€ 1.135,65 

 

D66 

 

€ (3.032,69) 

 

Ouderen Partij Haarlem 

 

€ 3.374,92 

 

ChristenUnie Haarlem 

 

€ 2.390,92 
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3. Beoogd resultaat 

Transparante, rechtmatige besteding van de fractiebudgetten voor fractieondersteuning en  

-scholing. 

 

4. Argumenten 

Alle fracties hebben verantwoording afgelegd in overeenstemming met de in de bijlagen bij 

de Verordening geldelijke voorzieningen opgenomen standaardopzet. 

Het onderzoek naar de verantwoordingen van de uitgaven heeft vrijwel geen bevindingen 

opgeleverd. De overlegde onderbouwingen van de uitgaven van de fracties voldeden aan de 

eraan te stellen eisen 

 

 

5. Kanttekeningen 

Twee fracties van de huidige gemeenteraad, te weten Trots Haarlem en Hart voor Haarlem 

hebben aangegeven in deze periode geen vergoedingen te willen ontvangen. Zij ontvangen 

vanaf de jaarschijf 2015 wel een fractievergoeding. 

 

6. Bijlagen 

Het rapport “Rapportage van feitelijke bevindingen fractievergoedingen over de periode 20 

maart t/m 31 december 2014” van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.. 

 

 

 

Het raadspresidium 
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het raadspresidium  

 

Besluit: 

(zie tekst ‘voorstel aan de raad) 

 De afrekeningen en saldo’s van de fracties vast te stellen conform de conclusies van 

de accountant. 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

De griffier    De voorzitter 

 


