Bijlage 3 uit huidige Verordening
Hoofdstuk V Vergoedingen aan de fracties
Artikel 27 Fractieassistentie


1.
Aan elke fractie in de gemeenteraad wordt een tegemoetkoming gegeven in
kosten verbonden aan de fractieassistentie, opleidingen en overige
fractiekosten.



2.
Deze tegemoetkoming bedraagt per kalenderjaar:
o

a.
per fractie een vast bedrag van € 5.817,94

o

b.
daarenboven een bedrag van € 1.147,14 voor ieder lid dat deel uitmaakt
van die fractie



3.
De in het tweede lid genoemde bedragen worden elk jaar per 1 januari met een
percentage overeenkomstig de aanpassing van de vergoeding als bedoeld in
artikel 2 aangepast.



4.
De fracties dragen er zorg voor dat vergoedingen voor fractieassistentie worden
betaald onder naleving van de fiscale wet- en regelgeving.



5.
Indien de fractie het werkgeverschap en de vergoedingen voor fractieassistentie
regelt via een door de fractie opgerichte stichting zoals bedoeld in artikel 27 b
en de fractie tevens aangeeft dat de stichting met fractiemedewerkers een
arbeidscontract aangaat, zal de in het eerste lid bedoelde tegemoetkoming
worden verhoogd vanwege de werkgeverslasten in het kader van loonheffing en
sociale verzekeringspremies. Deze verhoging is bepaald op 20% van de in lid 2
vermelde vergoeding.

Artikel 27a (niet) toegestane bestedingen


1.
De tegemoetkoming als bedoeld in art. 27 mag niet gebruikt worden voor:
o

a.
bestedingen die in strijd zijn met wettelijke voorschriften;

o

b.
bestedingen 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
fractieondersteuning op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

o

c.
giften, leningen en voorschotten;

o

d.
bestedingen waar de vergoedingen voor bedoeld zijn die de raadsleden
toekomen ingevolge het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden
en de hierop gebaseerde Verordening Geldelijke voorzieningen
raadsleden, wethouders, commissieleden en fracties;

o

e.
uitgaven ten behoeve van raadsleden of bedrijven waarover raadsleden
middellijk of onmiddellijk zeggenschap hebben;

o

f.
uitgaven ten behoeve van (her)verkiezing van raadsleden;

o

g.
kosten voor kantoorruimte voor de fractie buiten het stadhuis.

o

h.
de honorering voor werkzaamheden, incidenteel of in structureel
dienstverband, ten behoeve van de fractie door een raadslid.



2.

Uit de tegemoetkoming als bedoeld in art. 27 kunnen worden vergoed de kosten
van reis- en verblijfkosten in het kader van door het gemeentebestuur
aangegane stedenbanden.
Artikel 27b Fractiestichting


1.
Fracties kunnen op kosten van de gemeente een stichting oprichten die de
fractiegelden beheert en de werkgever is van eventuele fractieassistenten. In de
statuten van de stichting staat vermeld dat de doelstelling is gericht op
fractieondersteuning.



2.
Fracties kunnen aangeven dat de fractiegelden worden uitgekeerd aan de in lid
1 bedoelde stichting. In dat geval zijn de bepalingen uit de artikelen 27 t/m 30a
van toepassing op de stichtingen.



3.
De stichtingen van de fracties voeren een doelmatige en inzichtelijke
administratie.

Artikel 28 Voorschotten


1.
De tegemoetkoming als bedoeld in artikel 27 wordt als voorschot uitgekeerd in
twee termijnen, te weten op 1 januari en 1 juli van een kalenderjaar.



2.
Indien één jaar na afloop van een kalenderjaar nog geen aanvraag tot
vaststelling van de tegemoetkoming is ingediend wordt de eerstvolgende
uitkering van voorschotten opgeschort.



3.
In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden, wordt, in afwijking van het eerste
lid, op 1 januari het voorschot naar tijdsevenredigheid verstrekt voor de
maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste
maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad
plaatsvindt wordt het voorschot verstrekt voor de overige maanden van dat jaar.



4.

De fractie maakt voor de ontvangst van de tegemoetkomingen op grond van dit
hoofdstuk en voor de uitgaven in het kader van de kosten fractieassistentie en
de kosten cursussen en congressen gebruik van één giro- of bankrekening. Deze
rekening wordt niet gebruikt voor andere inkomsten of uitgaven.
Artikel 29 Reservering


1.
De fractie kan een deel van de tegemoetkomingen als bedoeld in artikel 27 over
een jaar reserveren voor besteding gedurende de rest van de raadsperiode.
Hiervan wordt in het formulier als bedoeld in artikel 30 melding gemaakt.



2.
Tegemoetkomingen die op de datum van de raadsverkiezingen nog niet zijn
besteed worden binnen drie maanden na deze datum door de fractie aan de
gemeente terugbetaald.



3.
Bij afsplitsing van één of meerdere leden van een fractie blijven de nog niet
bestede gelden bij de oorspronkelijke fractie.

Artikel 30 Vaststelling tegemoetkoming; verantwoording; controle


1.
De fractie dient voor 1 april na afloop van het kalenderjaar een aanvraag te
doen tot vaststelling van de tegemoetkoming als bedoeld in artikel 27 bij de
raad met behulp van het formulier zoals opgenomen in bijlage A behorende bij
deze verordening inclusief bijbehorende bewijsstukken.
Om in aanmerking te komen voor de in artikel 27, vijfde lid, genoemde
verhoogde vergoeding worden de oprichtingsakte van de stichting en het
arbeidscontract met de fractiemedewerker(s) overgelegd.



2.
Indien een fractie niet tijdig een aanvraag tot vaststelling van de
tegemoetkoming indient, kan de raad de tegemoetkoming zonder aanvraag
vaststellen.

Artikel 30a Terugvordering en verrekening
De raad vordert onverschuldigd betaalde voorschotten terug, of verrekent deze met
toekomstige voorschotten.

Artikel 31 Afsplitsing fracties


1.
Indien één of meerdere leden van een fractie een nieuwe fractie vormen, heeft
deze nieuwe fractie, slechts aanspraak op de tegemoetkoming als bedoeld in art.
27 tweede lid onder b., eventueel inclusief een verhoging overeenkomstig die
genoemd in artikel 27, vijfde lid. Deze verhoging wordt dan echter uitsluitend
gebaseerd op de in artikel 27, tweede lid, onder b, genoemde tegemoetkoming.



2.
Deze aanspraak ontstaat met ingang van de eerste dag van de maand volgend op
die waarin de nieuwe fractie dit aan de voorzitter van de raad heeft
medegedeeld.



3.
Een afgesplitste fractie komt in aanmerking voor de vergoeding van de kosten
van de oprichting van een fractiestichting.

