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Geachte mevrouw Van der Mede, 

Hierbij ontvangt u de 'Rapportage Fractieondersteuning gemeente Haarlem 2013 en 1 januari 2014 tot en met 
19 maart 2014'. Vanwege het einde van de raadperiode betreft deze rapportage twee perioden. 

Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. 

Hoogachtend, 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 
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i. Overeengekomen werkzaamheden 

1.1. Opdracht 
Conform uw verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden en 
fractieassistentie versie 14 september 2012 met kenmerk 2011/12618, dient de accountant belast met de 
controle van de jaarrekening advies aan de raad uit te brengen over het verslag van de fracties. 

Hiertoe hebben wij specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de verstrekte bijdragen aan fracties 
en bestedingen van fracties zoals omschreven in onze opdrachtbrief van 17 september 2014. Deze rapportage 
bevat de uitkomsten van onze werkzaamheden. 

1.2, Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden 
Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 
Standaard 4400 'Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met 
betrekking tot financiële informatie. Wij doen verslag van de feitelijke bevindingen naar aanleiding van de met 
u overeengekomen werkzaamheden. Dit betekent dat wij op het in de aangeleverde verslagen en onderliggende 
stukken opgenomen cijfermateriaal en toelichtingen daarop geen accountantscontrole hebben toegepast en dat 
evenmin door ons een beoordelingsopdracht is uitgevoerd. U kunt aan onze rapportage daarom geen zekerheid 
ontlenen over het in dit rapport opgenomen cijfermateriaal en de toelichtingen daarop. 

Het is de bedoeling dat u zelf een oordeel vormt over de door ons gerapporteerde feiten op basis van de met u 
overeengekomen werkzaamheden. Wij wijzen u er op dat, als wij aanvullende werkzaamheden zouden hebben 
verricht, of een controle- of beoordelingsopdracht zouden hebben uitgevoerd, wij wellicht aanvullende 
onderwerpen zouden hebben geconstateerd die voor u van belang zijn. 

Wij hebben gebruik gemaakt van beschikbare en relevante regelgeving en documentatie waaronder: 
raadsbesluit nummer 2011/357405 Ontschotting fractiebudgetten; 
raadsbesluit nummer 2013/312472 Onderwerp: Verantwoording fractie- en scholingsgelden 
1 januari tot en met 31 december 2012; 
verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden en fractieassistentie 
(verordening versie 14 september 2012 met kenmerk 2011/12618); 
memo 'nadere instructie besteding en verantwoording raadsfractievergoedingen' versie september 2014 
(geldend geheel 2013 tot en met 19 maart 2014); 
opzet en documentatie inzake verantwoordingen raadsfracties over bestede vergoedingen. 

Wij hebben geen werkzaamheden verricht om vast te stellen of de in de fractie-verslagen verantwoordde 
uitgaven tevens zijn verantwoord onder andere verordeningen (en derhalve dubbel zijn gedeclareerd). 

Wij verlenen toestemming om deze rapportage openbaar te maken, mede vanwege de wettelijke bepalingen 
betreffende openbaarheid, die op deze rapportage van toepassing zijn. 

PwC Pagina 4 van 15 
Si £ X (IS iS & « 4' E 'S' ! « i f-J S •H 1.0 «! -3 'JJ « 5S 



1,3* Verrichte werkzaamheden 
Wij hebben overeenkomstig uw verzoek in opdracht van het Presidium de volgende werkzaamheden 
uitgevoerd: 
• Wij hebben de relevante regelgeving en documentatie bestudeerd en in ons onderzoek betrokken, 

waaronder: 
• raadsbesluit registratienummer 2011/357405; 
• raadsbesluit nummer 2013/312472 onderwerp: Verantwoording fractie- en scholingsgelden 

1 januari tot en met 31 december 2012; 
• verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden en fractieassistentie 

(verordening versie 14 september 2012 met kenmerk 2011/12618); 
• memo 'nadere instructie besteding en verantwoording raadsfractievergoedingen' versie september 2014 

(geldend geheel 2013 tot en met 19 maart 2014); 
• brief griffie/2015/66188 inzake 'Correctie stand verantwoording fractiegelden 

fractie Groen Links Haarlem'; 
• opzet en documentatie inzake verantwoordingen raadsfracties over bestede vergoedingen; 
• wij hebben de juistheid van de fractie-bestedingen van de bijdragen conform de Verordening op de 

fractieondersteuning (versie 14 september 2012 met kenmerk 2011/12618 ) vastgesteld en conform de 
nadere instructie besteding en verantwoording raadsfractievergoedingen vastgesteld; 

• wij hebben de volledigheid van de financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten van het 
functioneren van de fractie vastgesteld; 

• wij hebben de juistheid van de toerekening van de reserve aan het eindsaldo van de financiële bijdrage 
vastgesteld; 

• wij hebben voorafgaande aan en gedurende ons onderzoek gesproken met medewerkers van de griffie 
over de door de griffie uitgevoerde werkzaamheden; 

• wij hebben de verantwoordingen over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 en de 
periode 1 januari 2014 tot en met 19 maart 2014 met de achterliggende externe bewijsstukken in ons 
onderzoek betrokken en onderzocht of bestedingen adequaat zijn onderbouwd en gedocumenteerd en 
passen binnen de doelstellingen zoals geformuleerd in de verordening. Dit is gedaan per fractie en per 
fractie hebben wij onze bevindingen hierna opgenomen in hoofdstuk 2 van deze rapportage; 

• met deze rapportage hebben wij onze bevindingen gerapporteerd over de periode 1 januari 2013 tot en 
met 31 december 2013 en de periode 1 januari 2014 tot en met 19 maart 2014. De rapportage is per 
fractie in concept afgestemd, in het kader van hoor en wederhoor. 

• In overleg met de griffie is de akkoordverklaring van de eindstanden door de griffie gedaan. Wij hebben de 
bevestiging van de griffie voor alle partijen en de rapportage op 24 februari ontvangen. 
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2. Uitkomsten verrichte 
werkzaamheden 

Wij hebben de eindafrekeningen van 10 van de n fracties onderzocht op juistheid en rechtmatigheid. 
Voor fractie Reeskamp hebben wij geen werkzaamheden verricht aangezien deze fractie afgezien heeft van een 
fractievergoeding. 

2.1. Juistheid fractiebestedingen conform Verordening op 
de fractieondersteuning 

2.1.1. Toelichting uitgangspunten en fractiebestedingen 
Wij zijn er bij onze werkzaamheden vanuit gegaan dat de uitgaven via een originele factuur of nota verantwoord 
dienen te worden en dat ook bankafschriften aan dit voorschrift voldoen. Als uitzondering hierop hebben wij 
fractievergoedingen/vrijwilligersvergoedingen ten behoeve van fractieondersteuning aangemerkt, aangezien 
hier redelijkerwijs geen factuur aan ten grondslag kan liggen. Ook van opgevoerde bankkosten hebben wij een 
bankafschrift als afdoende onderbouwing geacht, aangezien hiervoor nooit een factuur wordt verstuurd. 
Hieronder zijn de bestedingen per fractie in Euro's opgenomen. Bij enkele fracties hebben naar aanleiding van 
onze werkzaamheden aanpassingen plaatsgevonden in de eindafrekeningen. 

2.1.2. Fractiebestedingen PVDA 
Op basis van een gesprek met de PvdA-fractie geconstateerd dat er een aantal kleine contante betalingen 
hebben plaatsgevonden, zonder dat er onderliggende documentatie was opgeleverd. Deze gedeclareerde kosten 
hebben we niet akkoord bevonden. Na correctie is de stand akkoord bevonden door de fractie. Wij hebben geen 
bevindingen met betrekking tot rechtmatigheid of onderbouwing van bestedingen opgemerkt tijdens onze 
werkzaamheden. 

i j a n u a r i to t en met 31 december 2013 
Par t i j van de Arbe id Fractie en scholing 
Inkomsten en uitgaven 

Saldo 1 januari 2013 5-865,27 
Inkomsten 2013 i7-303,52 
Uitgaven 2013 (19.262,40) 

Saldo 31 december 2013 3-906,39 

1 j a n u a r i tot en met 19 maar t 2014 
Par t i j van de Arbe id Fractie en scholing 
Inkomsten en uitgaven 

Saldo 1 januari 2014 3-906,39 
Inkomsten 2014 4.325,88 
Uitgaven 2014 (3-781,09) 

Saldo 19 maart 2014 4.451,18 
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2.1.3. Fractiebestedingen WD 
Er zijn geen bevindingen opgemerkt met betrekking tot de rechtmatigheid of onderbouwing van bestedingen 
tijdens onze werkzaamheden. 

i januari tot en met 
31 december 2013 
W D Fractie en scholing 
Inkomsten en uitgaven 

Saldo 1 januari 2013 2.323,66 
Inkomsten 2013 15.870,48 
Uitgaven 2013 (8.798,56) 

Saldo 31 december 2013 9-395,6o 

1 januari tot en met 
19 maart 2014 
W D Fractie en scholing 
Inkomsten en uitgaven 

Saldo 1 januari 2014 9-395,6o 
Inkomsten 2014 3.967,62 
Uitgaven 2014 (1.605,36) 

Saldo 19 maart 2014 11.757,86 

2.1.4. Fractiebestedingen CDA 
Er zijn geen bevindingen opgemerkt met betrekking tot de rechtmatigheid of onderbouwing van bestedingen 
tijdens onze werkzaamheden. 

1 januari tot en met 
31 december 2013 
CDA Fractie en scholing 
Inkomsten en uitgaven 

Saldo 1 januari 2013 7-437,41 
Inkomsten 2013 9.642,88 
Uitgaven 2013 (5-706,75) 

Saldo 31 december 2013 11-373,55 
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l januari tot en met 
19 maart 2014 
CDA Fractie en scholing 
Inkomsten en uitgaven 

Saldo 1 januari 2014 11-373,55 
Inkomsten 2014 2.410,72 
Uitgaven 2014 (2.115,26) 

Saldo 19 maart 2014 11.669,01 

2.1.5. Fractiebestedingen Groen Links 
Groen Links heeft in 2014 een iPad aangeschaft. Wij hebben begrepen na overleg met de griffie dat de 
"Apparatuur voor schaduwraadsleden en fractie-assistenten kan worden betaald uit het fractiebudget." 

Tijdens de eindcontrole van de gehele raadsperiode 12 maart 2010 tot 19 maart 2014 heeft de griffie 
geconstateerd dat er bepaalde facturen door de fractie van Groen Links Haarlem, in eerdere standen niet zijn 
opgenomen, terwijl deze wel voor vergoeding in aanmerking komen op basis van de regels van de Verordening 
geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden en fracties. 
Het gaat om een totaal bedrag van € 3.210,10. Groen Links heeft de bijbehorende facturen en 
bankafschriften aangeleverd. Op basis van deze informatie heeft een correctie plaatsgevonden op de 
eindstand van Groen Links. De griffie heeft deze kosten getoetst en vastgesteld dat deze terecht in 
mindering zijn gebracht op het saldo. Wij hebben op deze kosten geen werkzaamheden verricht. 

Er zijn verder geen bevindingen opgemerkt met betrekking tot de rechtmatigheid of onderbouwing van 
bestedingen tijdens onze werkzaamheden. 

1 januari tot en met 31 december 2013 
Groenlinks Fractie en scholing 
Inkomsten en uitgaven 

Saldo 1 januari 2013 7-772,49 
Inkomsten 2013 17-303,52 
Uitgaven 2013 (17.683,12) 

Saldo 31 december 2013 7-392,89 

1 januari tot en met 19 maart 2014 
Groenlinks Fractie en scholing 
Inkomsten en uitgaven 

Saldo 1 januari 2014 7-392,89 
Inkomsten 2014 4-325,88 

Uitgaven 2014 
(5-335,64) 

Saldo 19 maart 2014 6.383,13 
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2.1.6. Fractiebestedingen SP 
Wij merken het volgende op: 
• Het door de SP-fractie opgegeven saldo ultimo 2013 betrof een negatief saldo ad. €1.524,59. Dit bedrag is 

gecorrigeerd bij de uitgaven. Het saldo ultimo 2013 betreft na correctie nihil 
• Het door de SP-fractie opgegeven saldo ultimo 19 maart 2014 betrof een negatief saldo ad. €3.980,37. Dit 

bedrag is gecorrigeerd bij de uitgaven. 

Na correctie is de stand akkoord bevonden door de SP. Er zijn verder geen bevindingen opgemerkt met 
betrekking tot de rechtmatigheid of onderbouwing van bestedingen tijdens onze werkzaamheden. 

1 januari tot en met 
31 december 2013 
SP Fractie en scholing 
Inkomsten en uitgaven 

Saldo 1 januari 2013 7.607,28 
Inkomsten 2013 10.138,44 
Uitgaven 2013 (17.745,72) 

Saldo 31 december 2013 -

1 januari tot en met 
19 maart 2014 
SP Fractie en scholing 
Inkomsten en uitgaven 

Saldo 1 januari 2014 -
Inkomsten 2014 2.534,6i 
Uitgaven 2014 (2.534,61) 

Saldo 19 maart 2014 -
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2.1,7. Fractiebestedingen Actiepartij 
Er zijn geen bevindingen opgemerkt met betrekking tot de rechtmatigheid of onderbouwing van bestedingen 
tijdens onze werkzaamheden. 

i januari tot en met 
31 december 2013 
Actiepartij Haarlem Fractie en scholing 
Inkomsten en uitgaven 

Saldo 1 januari 2013 5-339,48 
Inkomsten 2013 7-254,52 
Uitgaven 2013 (5.313,33) 

Saldo 31 december 2013 7.280,68 

1 januari tot en met 
19 maart 2014 
Actiepartij Haarlem Fractie en scholing 
Inkomsten en uitgaven 

Saldo 1 januari 2014 7.280,68 
Inkomsten 2014 1.813,63 
Uitgaven 2014 (1.002,90) 

Saldo 19 maart 2014 8.091,41 

2.1.8. Fractiebestedingen D66 
Er zijn geen bevindingen opgemerkt met betrekking tot de rechtmatigheid of onderbouwing van bestedingen 
tijdens onze werkzaamheden. 

1 januari tot en met 
31 december 2013 
D66 Fractie en scholing 
Inkomsten en uitgaven 

Saldo 1 januari 2013 22.703,72 
Inkomsten 2013 14.419,60 
Uitgaven 2013 (6.979,19) 

Saldo 31 december 2013 30.144,13 
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l januari tot en met 
19 maart 2014 
D66 Fractie en scholing 
Inkomsten en uitgaven 

Saldo 1 januari 2014 30.144,13 
Inkomsten 2014 3.604,90 
Uitgaven 2014 (3.388,45) 

Saldo 19 maart 2014 30.360,58 

2.1.9. Fractiebestedingen Ouderen Partij Haarlem 
Er zijn geen bevindingen opgemerkt met betrekking tot de rechtmatigheid of onderbouwing van bestedingen 
tijdens onze werkzaamheden. 

1 januari tot en met 
31 december 2013 
Ouderenpartij Haarlem Fractie en scholing 
Inkomsten en uitgaven 

Saldo 1 januari 2013 10.984,73 
Inkomsten 2013 4.224,36 
Uitgaven 2013 (1.616,28) 

Saldo 31 december 2013 13.592,81 

1 januari tot en met 
19 maart 2014 
Ouderenpartij Haarlem Fractie en scholing 
Inkomsten en uitgaven 

Saldo 1 januari 2014 13.592,81 
Inkomsten 2014 1.056,09 
Uitgaven 2014 (52,12) 

Saldo 19 maart 2014 14.596,78 

PwC 
O e £ x « * si £ * i n 1 «jo^w «Sdfl m 9 

Pagina 11 van 15 



2.1.io. Fractiebestedingen Haarlem Plus 
Er zijn geen bevindingen opgemerkt met betrekking tot de rechtmatigheid of onderbouwing van bestedingen 
tijdens onze werkzaamheden. 

i januari tot en met 31 december 2013 
Haarlem Plus Fractie en scholing 
Inkomsten en uitgaven 

Saldo 1 januari 2013 3052,76 
Inkomsten 2013 4.224,36 
Uitgaven 2013 (2.525,58) 

Saldo 31 december 2013 4-751,54 

1 januari tot en met 
19 maart 2014 
Haarlem Plus Fractie en scholing 
Inkomsten en uitgaven 

Saldo 1 januari 2014 4-751,54 
Inkomsten 2014 1.056,09 
Uitgaven 2014 657,00 

Saldo 19 maart 2014 5-150,63 

2.1.11. Fractiebestedingen Haarlem Sociaal Lokaal 
Er zijn geen bevindingen opgemerkt met betrekking tot de rechtmatigheid of onderbouwing van bestedingen 
tijdens onze werkzaamheden. 

1 januari tot en met 
31 december 2013 
Sociaal Lokaal Haarlem Fractie en scholing 
Inkomsten en uitgaven 

Saldo 1 januari 2013 1.028,44 
Inkomsten 2013 2.686,89 
Uitgaven 2013 (2.440,30) 

Saldo 31 december 2013 1-275,03 
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i januari tot en met 19 maart 2014 
Sociaal Lokaal Haar lem Fractie en scholing 
Inkomsten en uitgaven 

Saldo 1 januari 2014 1-275,03 
Inkomsten 2014 1-791,26 
Uitgaven 2014 (350,oo) 

Saldo 19 maart 2014 2.716,29 

2.2. Volledigheid financiële bijdrage voor 
fractieondersteuning 

De financiële bijdrage 2013 bestaat uit een vaste bijdrage van € 5.964,92 per fractie en een bijdrage van 
€ 1.175,37 per raadslid. Tijdens onze werkzaamheden hebben wij vastgesteld dat de financiële bijdragen 
conform de Verordening op de fractieondersteuning zijn vastgesteld. 

Conform artikel 31 van de Verordening wijzigt de bijdrage met wijzigingen in zetelaantal van de fractie. 

2.3. Juistheid toekenning aan reserve 
Conform artikel 29 van uw Verordening is het voor een fractie toegestaan om een deel van de ontvangen 
fractiebijdrage in een verslagjaar te reserveren voor besteding gedurende de rest van de raadsperiode. 
Eens in de vier jaar wordt een eindafrekening opgesteld en dient het niet bestede deel van de fractievergoeding 
te worden terugbetaald aan de gemeente. Het saldo per 19 maart 2014 dient te worden terugbetaald. 
Dit bedrag moet binnen drie maanden na vaststelling van de totaal Verantwoording in de Raadsvergadering, 
terugbetaald worden. 

2.4. Volledigheid verslag 
Alle fracties hebben gebruik gemaakt van het standaard verslagformat. Hierbij zijn geen bijzonderheden 
geconstateerd. 
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3* Aanbevelingen 
Tijdens onze werkzaamheden zijn ons enkele zaken opgevallen, welke wij graag onder uw aandacht brengen. 

Wij merken opgemerkt dat er tussen fracties een grote diversiteit is aan wat (en hoeveel) er gedeclareerd wordt, 
vooral met betrekking tot dinerkosten, lunchkosten en overige etentjes et cetera. 

De verrekeningen met de fracties vinden aan het eind van de periode plaats. Conform artikel 29 van uw 
Verordening is het voor een fractie toegestaan om een deel van de ontvangen fractiebijdrage in een verslagjaar 
te reserveren voor besteding gedurende de rest van de raadsperiode. Het is aan te bevelen om jaarlijks een 
gedeelte af te rekenen met de fracties en het bedrag van de jaarlijkse reservering te maximaliseren. 
Het is namelijk gebleken dat gedurende deze raadsperiode bij een aantal fracties de standen behoorlijk zijn 
opgelopen. 
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A. Referentiekader 

Beperking in het gebruik en verspreidingskring 
Deze rapportage is uitsluitend voor u bestemd en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt. 
Op de rapportage kan niet door anderen worden gesteund aangezien anderen die niet op de hoogte zijn van het 
doel van de werkzaamheden de resultaten onjuist kunnen interpreteren. De rapportage mag niet 
(geheel of gedeeltelijk) aan derden worden verstrekt, zonder onze uitdrukkelijke toestemming vooraf. 
Derhalve aanvaarden wij geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens derden. 

Dit rapport heeft alleen betrekking op de gespecificeerde elementen/posten/onderwerpen of de aangegeven 
financiële en niet-financiële informatie. Het onderhavige financiële overzicht van gemeente Haarlem als geheel 
valt niet onder de reikwijdte van het rapport. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn gaarne bereid de inhoud van deze 
rapportage verder toe te lichten. 

A.i. Goedkeuringstolerantie 
De goedkeuringstolerantie geeft de maximale fout aan die in een verantwoording kan worden geaccepteerd. 

Bij de jaarrekeningcontrole van uw gemeente is dit vastgelegd in verordening 213. Voor de jaarrekeningcontrole 
2013 en 2014 hanteert u 0,5%. Deze goedkeuringstolerantie wordt ook gehanteerd bij het onderzoek op de 
bestedingen van de financiële bijdragen. 

A.2, Vaststelling financiële bijdrage 
Conform uw Verordening op de fractieondersteuning is de financiële bijdrage opgebouwd uit een vaste bijdrage 
per fractie en een bijdrage per raadszetel van de fractie. Deze bijdragen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld 
met inachtneming van de inflatiecorrectie. 

Bij splitsing van de fractie vindt er een verrekening naar rato plaats van de reeds ontvangen bijdragen. 

A,3, Bestedingsbeperkingen 
Conform uw Verordening op de fractieondersteuning mag de financiële bijdrage niet worden gebruikt ter 
bekostiging van: 
1) uitgaven, die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen; 
2) 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; 

3) giften; 
4) uitgaven, welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen, die de leden ingevolge het 

rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen. 

A.4. Presentatie 
De raadsfracties dienen de besteding van de door hen ontvangen financiële bijdrage voor fractieondersteuning 
te verantwoorden met behulp van het, door u opgestelde, standaardformulier. 
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