
Raadsstuk 
Onderwerp: Verantwoording vergoedingen aan fracties 
(fractieondersteuning) 2013 en 1 januari tot en met 19 maart 2014 
(totaalafrekening). 

Reg.nummer: 2015/88769 

1. Inleiding 
De fracties die de gemeenteraad vormen hebben de uitgaven van de door hen 
ontvangen vergoedingen (tegemoetkomingen) verantwoord over het jaar 2013 en 
van 1 januari tot en met 19 maart 2014. Het afleggen van de verantwoording en de 
te volgen procedure staat beschreven in de 'Verordening geldelijke voorzieningen 
raadsleden, wethouders, commissieleden en fracties' (verder de Verordening) en in 
de '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. De conclusies uit het rapport zijn de inhoud van dit raadsstuk; 
het voorstel is de aanbevelingen van de accountant over te nemen. 

2. Voorstel aan de raad 
• De afrekeningen en saldo's van de fracties vast te stellen conform de 

conclusies van de accountant; 
Saldo fractie en scholing 
(to taaiafrekening) 

Partij van de Arbeid €4.451,18 

VVD € 11.757,86 

CDA € 11.669,01 

Groen Links Haarlem €6.383,13 

SP € -

Actiepartij € 8.091,41 

D66 € 30.360,58 

Ouderen Partij Haarlem € 14.596,78 

Haarlem Plus €5.150,63 

Haarlem Sociaal Lokaal € 2.716,29 
3. Beoogd resultaat 
Transparante, rechtmatige besteding van de vergoedingen aan fracties 
(fractieondersteuning, fractie- en scholingsgeld). 



4. Argumenten 
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. 

Bij alle fracties concludeert de accountant dat er geen bevindingen zijn opgemerkt 
tijdens de werkzaamheden met betrekking tot rechtmatigheid of onderbouwing van 
bestedingen. Wel is bij een aantal fracties een (technische) correctie uitgevoerd. 

Tot slot, de gemeenteraad 2014-2018 begint met een schone lei. Dat betekent dat de 
saldi van de betreffende fracties per 20 maart 2014 op nul euro (0€) staan. Het 
resultaat van de positieve saldo's vloeit terug naar de gemeentekas 

5. Kanttekeningen 
De accountant stelt in hoofdstuk 3 van het rapport der bevindingen dat het aan te 
bevelen is 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 aan aantal fracties de standen behoorlijk zijn opgelopen. 
De raad is vooralsnog niet voornemens deze aanbeveling over te nemen. Wel zal er 
lin de loop van 2015 zal vanuit het Presidium een voorstel hierover komen richting 
seniorenconvent over andere alternatieven dan een jaarlijkse afrekening.; ; als dit 
voorstel door de raad wordt aangenomen dan zal dat leiden tot aanpassing van de 
Verordening en dus de verantwoording door de fracties. Indien nodig wordt ook de 
'Nadere instructie' aangepast. Ingang van deze mogelijke wijziging is op z'n 
vroegst per 1-1-2016, dus het verantwoordingsjaar 2016. 

6. Uitvoering 
Artikel 29 lid 2 van de Verordening schrijft voor dat de tegemoetkomingen die op 
de datum van de raadsverkiezingen, in dit geval dus 19 maart 2014, nog niet zijn 
besteed, binnen drie maanden na deze datum door de fractie aan de gemeente 
terugbetaald. 
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 der bevindingen PwC fractieondersteuning 2013 en 1 januari tot en met 
19 maart 2014 

- Nadere instructie besteding en verantwoording raadsfractie vergoedingen 

Het raadspresidium, 

de griffier de burgemeester 



8. Raadsbesluit 

De raad der gemeente Haarlem, 

Gelezen het voorstel van het raadspresidium; 

Besluit: 

• De afrekeningen en saldo's van de fracties vast te stellen conform de 
conclusies van de accountant; 

Saldo fractie en scholing 
(totaalafrekening) 

Partij van de Arbeid €4.451,18 

W D € 11.757,86 

CDA € 11.669,01 

Groen Links Haarlem €6.383,13 

SP € -

Actiepartij €8.091,41 

D66 € 30.360,58 

Ouderen Partij Haarlem € 14.596,78 

Haarlem Plus €5.150,63 

Haarlem Sociaal Lokaal €2.716,29 

- 2 APR 2015 
Gedaan in de vergadering van {wordt ingevuld door de griffie) 

De griffier. r er. 


