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Raadsstuk 

 

Onderwerp  

Raadsstuk Verantwoording fractie- en scholingsgelden fracties van 1 januari 2017 tot en met 21 maart 2018 

(eindafrekening).  

 

Nummer 2019/94207 

Portefeuillehouder Presidium 

Programma/beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur 

Afdeling GRIFFIE  

Auteur Mede, M.E. van der 

Telefoonnummer 023-5115045 

Email mevdmede@haarlem.nl 

Kernboodschap De fracties die de gemeenteraad vormen hebben de uitgaven van de door hen 

ontvangen vergoedingen (tegemoetkomingen) verantwoord over het jaar 2017 en 

van 1 januari tot en met 21 maart 2018. Het afleggen van de verantwoording en 

de te volgen procedure staat beschreven in de (toen vigerende) ‘Verordening 

geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden en fracties’ 

(verder de Verordening) en in de (toen vigerende) ‘Nadere instructie besteding en 

verantwoording raadsfractie vergoedingen’ (verder ‘Nadere instructie’).   

 

Het beoogde resultaat van deze verantwoording is een transparante, rechtmatige 

besteding van de fractiebudgetten voor fractieondersteuning en  

-scholing.   

 

De gemeenteraad 2018-2022 begint met een schone lei. Dat betekent dat de saldi 

van de betreffende fracties per 21 maart 2018 op nul euro (0€) staan. Het 

resultaat van  de positieve saldo’s vloeit terug naar de gemeentekas. 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

De commissie bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 

voorstel van het presidium in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 

raadsstuk in de raadsvergadering.  

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Raadsbesluit d.d. 15 maart 2018 (2018/40302) over ‘Verantwoording fractie- en 
scholingsgelden fracties van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016’.  

 
Raadsbesluit d.d. 13 maart 2014 (2014/74712) over ‘Wijzigingen  in Verordening 
geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden en fracties 
t.a.v. vergoeding aanschaf computer’.   

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/15-maart/19:30/Verantwoording-fractie-en-scholingsgelden-fracties-van-1-januari-2016-tot-en-met-31-december-2016
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/15-maart/19:30/Verantwoording-fractie-en-scholingsgelden-fracties-van-1-januari-2016-tot-en-met-31-december-2016
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2014/13-maart/19:30/Wijzigingen--in-Verordening-geldelijke-voorzieningen-raadsleden--wethouders--commissieleden-en-fracties-t-a-v---vergoeding-aanschaf-computer/
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2014/13-maart/19:30/Wijzigingen--in-Verordening-geldelijke-voorzieningen-raadsleden--wethouders--commissieleden-en-fracties-t-a-v---vergoeding-aanschaf-computer/
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2014/13-maart/19:30/Wijzigingen--in-Verordening-geldelijke-voorzieningen-raadsleden--wethouders--commissieleden-en-fracties-t-a-v---vergoeding-aanschaf-computer/


 

 Kenmerk: 2019/94207 2/5 

 

Raadsbesluit d.d. 23 januari 2014 (2014/421746) over ‘wijzigingen  in Verordening 
geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden en fracties’.  

 

Raadsbesluit d.d. 13 oktober 2011 (2011/357405) over ‘Ontschotting 

fractiebudgetten c.a.’. 

Besluit Raad 

d.d. ………. 

 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het presidium van de raad,  

 

Besluit: 

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

conclusies van de accountant. 

 

de griffier,     de voorzitter,  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inleiding 

De fracties die de gemeenteraad vormen hebben de uitgaven van de door hen ontvangen 

vergoedingen (tegemoetkomingen) verantwoord over het jaar 2017 en van 1 januari tot en met 21 

maart 2018.  

Het afleggen van de verantwoording en de te volgen procedure staat beschreven in de (toen 

vigerende) ‘Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden en 

fracties’ (verder de Verordening) en in de (toen vigerende) ‘Nadere instructie besteding en 

verantwoording raadsfractie vergoedingen’ (verder ‘Nadere instructie’).   

 

De accountant heeft de verantwoordingen onderzocht en een concept-rapport van bevindingen 

opgesteld. Iedere fractie heeft haar deel uit dit concept-rapport ontvangen met het verzoek om erop 

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. Het betreft hier een rapport van feitelijke 

bevindingen. De conclusies uit het rapport zijn de inhoud van dit raadsstuk; het voorstel is de 

aanbevelingen van de accountant over te nemen. 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2014/23-januari/19:30/Wijzigingen-verordening-geldelijke-voorzieningen-raadsleden--wethouders--commisieleden-en-fracties/
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2014/23-januari/19:30/Wijzigingen-verordening-geldelijke-voorzieningen-raadsleden--wethouders--commisieleden-en-fracties/
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2011/13-oktober/20:00/Ontschotting-fractiebudgetten-c-a--/
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2011/13-oktober/20:00/Ontschotting-fractiebudgetten-c-a--/
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2. Voorstel aan de raad 

Het presidium stelt de raad voor: 

 

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

accountant:  

 
 Eindsaldi  

per 21 maart 2018  

 

Partij van de Arbeid 

 

€ 3.018,17 

 

VVD 

 

€ 47.522,73 

 

CDA 

 

€ 7.579,75 

 

Groen Links Haarlem 

 

€ 2.012,86 

 

SP 

 

€ (1.193,73) 

 

Actiepartij 

 

€ 5.760,11 

 

D66 

 

€ 12.325,69 

 

Ouderen Partij Haarlem 

 

€ 15.283,16 

 

ChristenUnie Haarlem 

 

€ 9.812,71 

 

Trots Haarlem 

 

€ 6.154,45 

 

Hart voor Haarlem 

 

€ 3.207,63 

 

Jouw Haarlem 

 

€ 699,95 

 

 

3. Beoogd resultaat 

Het beoogde resultaat van deze verantwoording is een transparante, rechtmatige besteding van de 

fractiebudgetten voor fractieondersteuning en -scholing.   
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4. Argumenten 

 

4.1 Fracties leggen verantwoording af op basis van de Verordening geldelijke voorzieningen 

raadsleden, wethouders, commissieleden en fracties’. 

 

Alle fracties hebben verantwoording afgelegd in overeenstemming met het door de gemeente 

Haarlem verstrekte standaardformulier. De overlegde onderbouwingen van de uitgaven van de 

fracties voldeden aan de eraan te stellen eisen. 

 

De accountant constateert dat door alle onderzochte fracties een verantwoording is ingediend bij de 

griffie waarvan de beginstand gelijk is aan de vastgestelde eindsaldi per 31 december 2016 

overeenkomstig het raadsbesluit d.d. 15 maart 2018 met kenmerk 2018/40302. De ingediende 

verantwoordingen sluiten aan met de door de fractie verstrekte onderliggende administratie.  

Bij een aantal fracties noemt de accountant enkele feitelijke bevindingen danwel opmerkingen van 

meer algemene aard. Het geheel leidt ertoe dat de accountant de bovenstaande saldi als eindsaldi 

per 21 maart 2018 aangeeft. 

 

4.2 Fracties kunnen nu voldoen aan de terugbetaalverplichting van artikel 29 van de Verordening.  

Als algemene opmerking bij de bovenstaande tabel kan nog worden genoemd dat in het geval van 

een overbesteding van het toegekende bedrag, waarbij vermeld moet worden dat overbestedingen 

toegestaan zijn, de bedragen tussen (…) vermeld staan.  

 

Tot slot, de gemeenteraad 2018-2022 begint met een schone lei. Dat betekent dat de saldi van de 

betreffende fracties per 22 maart 2018 op nul euro (0€) staan. Het resultaat van de positieve saldo’s 

vloeit terug naar de gemeentekas. 

 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

De accountant doet in zijn rapportage nog een aantal algemene bevindingen. Deze bevindingen 

grotendeels inmiddels minder relevant omdat de raad op 15 maart 2018 heeft gekozen voor een 

andere manier van verantwoorden van de fractiebudgetten voor fractieondersteuning en – scholing 

(2018/48220) .   

 

6. Uitvoering 

Conform (de toelichting op) artikel 29 (lid 1) van de Verordening geldelijke voorzieningen maken de 

fracties gebruik van de regeling hun vergoedingen te reserveren voor de gehele raadsperiode.  

Dit heeft mede tot gevolg dat per (gedeeltelijke, in het geval van een verkiezingsjaar) jaarschijf de 

verantwoording wordt opgemaakt. De terugbetalingsverplichting van lid 2 echter bepaalt dat men 

binnen drie maanden na de datum van de verkiezingen (pas daadwerkelijk) moet terugbetalen. 
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Oftewel de reserves die op de datum van de verkiezingen nog bestaan moeten terugbetaald worden 

aan de gemeente. 

 

Omdat deze verantwoordingsronde qua tijd uit de pas loopt, dient deze terugbetaling zo snel 

mogelijk, maar uiterlijk 3 maanden na de (vaststelling van het totaal in de) Raadsvergadering, plaats 

te vinden. 

 

7. Bijlagen 

Rapport van feitelijke bevindingen met betrekking tot besteding en verantwoording 

raadsfractievergoedingen over de periode 1 januari 2017 tot en met 21 maart 2018.  

 

 

 

 


