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De fracties hebben de uitgaven van hun fractie- en scholingsgelden verantwoord
over de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Het afleggen van de
verantwoording en de te volgen procedure staat beschreven in de “Verordening
Geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden en
fractieassistentie” (verder Verordening geldelijke voorzieningen) en in de “Nadere
instructie besteding en verantwoording raadsfractievergoedingen”.
Het beoogde resultaat van deze verantwoording is een transparante, rechtmatige
besteding van de fractiebudgetten voor fractieondersteuning en
-scholing
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.
Raadsbesluit d.d. 26 mei 2016 (2016/179726) over ‘Verantwoording fractie- en
scholingsgelden fracties van 20 maart 2014 tot en met 31 december 2014’.
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’.
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,

(wordt ingevuld door de
griffie)

Gelezen het voorstel van het presidium,
Besluit:
•
De afrekeningen en saldo’s van de fracties van 1 januari 2016 tot en met 31
december 2016 vast te stellen conform de conclusies van de accountant met
inachtneming van de correctie vanwege de nadere inspectie van de onderliggende
stukken
de griffier,

de voorzitter,

1. Inleiding
De fracties hebben de uitgaven van hun fractie- en scholingsgelden verantwoord over de
periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Het afleggen van de verantwoording en
de te volgen procedure staat 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
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) 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. Oftewel de reserves die op de datum van de verkiezingen nog bestaan
moeten terugbetaald worden aan de gemeente.
De bedragen die in deze verantwoording over het jaar 2016 opgenomen zijn, kunnen en
mogen dus een negatief saldo betreffen (dit is te zien aan bedragen die tussen (…) staan) .
Na de verkiezingen beginnen alle partijen met een schone lei.
De onderhavige verantwoording is de derde verantwoording nadat de fracties het restant van
de vorige raadsperiode hebben terugbetaald. De accountant heeft de beginsaldi per 1 januari
2016 aangesloten met de vastgestelde eindsaldi per 31 december 2015 overeenkomstig hun
rapportage 21 juli 2017 met kenmerk RG/e0406977/SK/ed.
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2. Voorstel aan de raad
Het raadspresidium stelt de raad voor:
- De afrekeningen en saldo’s van de fracties van 1 januari 2016 tot en met 31 december
2016 vast te stellen conform de conclusies van de accountant met inachtneming van
de correctie vanwege de nadere inspectie van de onderliggende stukken.
Saldo fractie en scholing
per 31 december 2016
Partij van de Arbeid

€ 1.207,65

VVD

€ 32.202,74

CDA

€ 7.166,17

Groen Links Haarlem

€ (1.336,71)

SP

€ (1.122,81)

Actiepartij

€ 2.074,56

D66

€ 4.760,57

Ouderen Partij Haarlem

€ 9.756,85

ChristenUnie Haarlem

€ 6.947,31

Trots Haarlem

€ 9.078,83

Hart voor Haarlem

€ 2.174,68

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. Voor zover er wel bevindingen door de accountant zijn opgemerkt,
wordt hierop ingegaan bij de ‘kanttekeningen’.
5. Kanttekeningen
Met betrekking tot de opmerkingen die de accountant in paragraaf 3.2 van de rapportage
maakt inzake de onderliggende overeenkomsten, is van belang te melden dat de griffie wel
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beschikt over de onderliggende overeenkomsten. Er is dus na nadere inspectie voldaan aan
het gestelde hierover in de Verordening. Met ingang van de nieuwe raadsperiode zullen alle
onderliggende overeenkomsten opnieuw bij de fracties worden opgevraagd.
Met betrekking tot de opmerkingen van de accountant in paragraaf 3.3.1 inzake de afgrenzing
van de kosten betreffende een bepaald kalenderjaar, is bij nadere inspectie gebleken dat deze
kosten niet ook in een ander (opvolgend) kalenderjaar zijn gedeclareerd en dat er dus, zoals
de accountant zelf ook opmerkt, sprake is van een ‘bestendige gedragslijn’. De afwijking in
de begrenzing van de kosten betreffende een bepaald kalenderjaar zijn dan ook niet verwerkt
in het saldo in dir raadsstuk.
6. Uitvoering
Inmiddels is er al een voorstel aan de Raad in proces genomen voor wijziging van de
Verordening Geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden en
fractieassistentie. De door de accountant, in iedere aangeboden rapportage, gedane algemene
bevindingen, zijn voor zover relevant voor een dergelijke wijziging, zoveel als mogelijk
hierin meegenomen.
7. Bijlagen
Bijlage 1: Het rapport “Rapportage van feitelijke bevindingen fractieverantwoordingen over
de periode 1 januari 2016 t/m 31 december 2016” van PricewaterhouseCoopers Accountants
N.V.
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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 van 1 januari 2016 tot en met 31 december
2016 vast te stellen conform de conclusies van de accountant met inachtneming van
de correctie vanwege de nadere inspectie van de onderliggende stukken

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

De griffier

De voorzitter
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