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Bijlage 1 Reg. Nr. Raadsstuk: 2018 48220 

Hoofdstuk V Vergoedingen aan de fracties 

Artikel 27 Doel van de fractievergoeding 

 1. Alle fracties ontvangen jaarlijks een fractievergoeding op grond van het 

rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. 

 2. De fractievergoeding dient te worden besteed aan het functioneren van de fractie als 

geheel. Onder fractie als geheel wordt verstaan raadsleden, schaduwraadsleden, 

fractiemedewerkers, fractieassistenten en/of fractiepenningmeesters. 

 3. Naast de in dit hoofdstuk opgenomen regels betreffende de vergoeding aan en 

bestedingen van de fracties is ook de Gedragscode integriteit raadsleden gemeente 

Haarlem van toepassing.  

Artikel 28 Toegestane bestedingen 

De toegestane bestedingen voor de vergoeding als bedoeld onder artikel 27 lid 1 zijn: 

 Betaalde vergoedingen aan fractieassistenten voor zover deze bestedingen zijn 

onderbouwd met betaalbewijzen en een overeenkomst met de betreffende 

fractieassistenten; 

 Bureaukosten en kantoorkosten om het werk van schaduwraadsleden, 

fractiemedewerkers, fractieassistenten en/of fractiepenningmeesters mogelijk te maken 

en te ondersteunen; 

 Kosten van vakliteratuur, contributies en lidmaatschappen ten behoeve van fractie-

assistenten benodigd voor de uit te voeren werkzaamheden en ondersteuning van 

raadsleden; de fractie beslist hierbij wat doelmatig en doeltreffend is; dit geldt ook 

voor schaduwraadsleden 

 Kosten van leden van de raadsfractie gemaakt in verband met reizen buiten het 

grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het 

gemeentebestuur of ten behoeve van het bezoeken van cursussen en congressen in het 

kader van het raadswerk, niet zijnde politieke bijeenkomsten gericht op de politieke 

achterban van de fractie; 

 Kosten van activiteiten die als doel hebben om de raadsfractie als team beter te laten 

functioneren; 

 Kosten voor reis- en verblijf in het kader van door het gemeentebestuur aangegane 

stedenbanden; 

 Kosten van informatiebijeenkomsten, niet specifiek gericht op de politieke achterban 

van de fractie, waarvoor breed is uitgenodigd en die plaatsvinden niet binnen een 

periode van een halfjaar vóór verkiezingen. 

Artikel 29 Hoogte en uitbetaling fractievergoeding 

 1. De fractievergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd en bestaat uit:  

a. een vast deel voor elke fractie van € 6.194,57 per jaar (peildatum 1 januari 2018); 

b. een bedrag per fractielid van € 1.221,40 per jaar (peildatum 1 januari 2018) 

 2. In de maand december ontvangt de fractie een toekenningsbrief van de griffie 

waarin de hoogte van de fractievergoeding voor het komende jaar is opgenomen. 
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 3. De vergoeding bedoeld in het eerste lid wordt bij wijze van een voorschot in de 

eerste week van januari uitgekeerd. 

 

Artikel 30 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 35 van 

toepassing op de stichtingen. 

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

 4. Indien de fractie het werkgeverschap en de vergoedingen voor fractieassistentie regelt 

via een door de fractie opgerichte stichting en de fractie tevens aangeeft dat de stichting 

met fractiemedewerkers een arbeidscontract aangaat, zal de in het artikel 29 lid 1 

bedoelde tegemoetkoming worden verhoogd vanwege de werkgeverslasten in het kader 

van loonheffing en sociale verzekeringspremies. Deze verhoging is bepaald op 20% van 

de in artikel 29 lid 1 vermelde vergoeding.  

Artikel 31 Uitgaven doen 

 1. De fractie is verantwoordelijk voor de uitgaven die worden gedaan en de correcte 

administratieve verwerking en verantwoording van deze uitgaven. De 

eindverantwoordelijkheid berust bij de fractievoorzitter. 

 2. Elke uitgave ten laste van de fractievergoeding wordt verantwoord via de module 

Verantwoording fractievergoedingen. 

 3. De verantwoording van de uitgave bestaat bij overboeking uit: 

a. het uploaden van een factuur of nota 

b. bij een fysieke aankoop of uitgave met een betaalpas, uit het uploaden 

van de originele (aankoop)bon. 

 4. Het uploaden van de in lid 3 genoemde bewijsstukken dient zo spoedig mogelijk te 

worden gedaan, doch uiterlijk binnen het kwartaal waarbinnen de uitgave is gedaan. 

De factuurdatum is hierbij leidend. 

Artikel 32 Verantwoording en afrekening 

 1. De fracties maken, uiterlijk 1 februari, een jaarverslag op, met daarin alle uitgaven 

uit het voorafgaande kalenderjaar, geadministreerd via de module Verantwoording 

fractievergoedingen. 

 2. In het in lid 1 genoemde jaarverslag met uitgaven uit het voorafgaande kalenderjaar, 

dient het kasstelsel gehanteerd te worden. Het betreft uitsluitend de baten en lasten in 

het betreffende kalenderjaar. De feitelijke betaal- of ontvangstdatum is hierbij leidend. 

 3. Het jaarverslag wordt door de module gegenereerd en bevat een overzicht van alle 

uitgaven waarvan de bewijsstukken geüpload zijn, gerubriceerd naar type uitgave en 

voorzien zijn van de datum en een korte onderbouwing van de uitgave.  

 4. Alle uitgaven van de fracties ten laste van het fractiebudget worden ieder kwartaal 

gepubliceerd via de website-pagina van de gemeenteraad van Haarlem. Dit geldt voor 

de afzonderlijke uitgaven alsmede voor het in lid 1 genoemde jaarverslag. 
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 5. Jaarlijks, uiterlijk vóór 1 april, leggen de fracties in een daarvoor ingelast 

agendapunt  tijdens de raadsvergadering verantwoording af aan de raad over de 

besteding van de fractievergoeding in het daaraan voorafgaande kalenderjaar.  

 6. Op grond van het jaarverslag , wordt de hoogte van de fractievergoeding per fractie 

in de gemeenteraad definitief vastgesteld. 

 7. Na vaststelling van de vergoeding per fractie, zijn de fracties gehouden het verschil 

tussen de vastgestelde vergoeding en het voor betreffend kalenderjaar reeds ontvangen 

voorschot, binnen 4 weken na het besluit van de gemeenteraad aan de gemeente terug 

te storten . Dit na schriftelijk bericht van de raadsgriffier.  

 

Artikel 33 Fractiesplitsing en fractiesamenvoeging 

 

 1. Splitsing of -samenvoeging van fracties, vindt voor de gemeente Haarlem 

budgetneutraal plaats. 

 2. Als moment van splitsing of samenvoeging wordt gehanteerd de datum van de 

eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad na splitsing of samenvoeging. 

 3. Indien op de financiële vergoedingen reeds voorschotten zijn verstrekt, vindt bij 

splitsing of samenvoeging verrekening van deze voorschotten plaats. Dit vindt plaats 

naar evenredigheid, zoals ten aanzien van splitsing is omschreven in lid 4 van dit 

artikel en voor samenvoeging in lid 5 van dit artikel. 

 4. Als een fractie splitst, heeft deze nieuwe fractie slechts aanspraak op de  

 tegemoetkoming als bedoeld in artikel 29 lid 1 sub b.  

 5. Als fracties worden samengevoegd, wordt de fractievergoeding als volgt her-

berekend: 

de nieuwe omvang van de fractie wordt vastgesteld en als basis gebruikt voor de 

herberekening van : 

- het vaste deel voor een fractie, als bedoeld in artikel 29 lid 1. sub a; 

- het bedrag per fractielid, als bedoeld in artikel 29 lid 1. sub b; 

 

 

Artikel 34 Afwijkende bepalingen in een verkiezingsjaar 

 

 1. De bevoorschotting vindt in het verkiezingsjaar plaats in de eerste week van januari 

ten behoeve van de gemeenteraad in de oude samenstelling en in de eerste week van 

april voor de gemeenteraad in de nieuwe samenstelling. 

 2. Fracties die na de verkiezingen in de gemeenteraad terugkeren, leggen 

verantwoording af over het gehele verkiezingsjaar, zoals opgenomen in artikel 32. 

 3. Fracties die na verkiezingen niet terugkeren in de gemeenteraad: 

a. leveren binnen twee weken na de datum van de verkiezingen een 

jaarverslag over de voorafgaande maanden van dat kalenderjaar, 

overeenkomstig artikel 32. 

b. leggen uiterlijk 12 weken na verkiezingen verantwoording af aan de 

gemeenteraad over besteding van de fractievergoeding in de daaraan 

voorafgaande maanden van het kalenderjaar, als bedoeld in artikel 32. 

c. Mogen niet eerder worden opgeheven dan het moment waarop de 

verantwoording, vaststelling en eventuele verrekening als bedoeld in 32 

lid 6 en 7 zijn afgerond. Dit geldt tevens voor de bankrekening van de 

fractie. 
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Artikel 35 Hardheidsclausule 

 

In alle gevallen waarin Hoofdstuk V van deze Verordening niet voorziet of tot 

interpretatieverschillen leidt, beslist de gemeenteraad op voorspraak van het presidium.  

 

 

 

 


