
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inleiding: 

Jaarlijkse verantwoording over de besteding van de fractie- en scholingsgelden 

 

Voorstel aan de raad 

 

Inhoud van het voorstel   

Jaarlijkse verantwoording over de besteding van de fractie- en scholingsgelden  

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

De fracties die de gemeenteraad vormen vanaf  16 maart 2006 hebben de uitgaven 

van hun fractie- en scholingsgelden verantwoord over het jaar 2008. Het afleggen 

van de verantwoording en de te volgen procedure staat beschreven in de 

“Verordening Geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden en 

fractieassistentie” en in de “Nadere instructie besteding en verantwoording 

raadsfractievergoedingen”. 

De verantwoordingen zijn binnengekomen bij de Griffie. De Griffie heeft 

gecontroleerd of er gebruik gemaakt is van formulier A en of er bij iedere uitgave 

een bewijsstuk is toegevoegd. Wanneer er een bewijsstuk ontbrak heeft de Griffie 

de betreffende fractie gevraagd om deze alsnog in te leveren. Voor de duidelijkheid: 

van enige beoordeling van de bewijsstukken door de Griffie is geen sprake geweest. 

Het Presidium heeft aan de accountant de opdracht gegeven om een onafhankelijk 

onderzoek uit te laten voeren naar de bestedingen en de verantwoordingen van de 

vergoedingen. De Griffie heeft daarvoor alle verantwoordingen aan de accountant 

geleverd. Op basis van deze verantwoordingen heeft de accountant een 

conceptrapport geschreven over de verantwoording. Iedere fractie (afgezien van 

D66 vanwege late inlevering) heeft zijn deel van het rapport in vertrouwen 

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. Dit rapport is aan de raadsleden uitgereikt en was 

vanaf dat moment openbaar. De conclusies uit het rapport zijn de inhoud van dit 

raadsstuk. (Het accountantsrapport ligt ter inzage.) De Griffie zal op basis van het 

raadsbesluit de saldo’s van de fractie- en scholingsgelden mededelen aan de 

fractievoorzitters en aan het raadslid die de verantwoording van zijn/haar fractie 

heeft ingediend. De in dit rapport opgenomen voorstellen voor wijzigingen van de 

de Nadere instructie zijn opgenomen in de bijgevoegde Nadere instructie.  

N.B.:  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. 
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Beoogd resultaat 

Conclusies per fractie 
 

Deze conclusies uit het rapport van bevindingen luiden als volgt: 

 

Conclusie PVDA 

De verantwoorde inkomsten zijn volledig en juist in overeenstemming met de 

verordening verantwoord. De uitgaven zijn juist verantwoord en conform 

onderliggende documentatie. Wij adviseren de raad de afrekening voor akkoord 

vast te stellen. 

 

Conclusie VVD 

De verantwoorde inkomsten zijn volledig en juist in overeenstemming met de 

verordening. De uitgaven zijn juist verantwoord en conform de onderliggende 

documentatie. Wij adviseren de raad de afrekening voor akkoord vast te stellen. 

 

Conclusie CDA 

De verantwoorde inkomsten zijn met uitzondering van het correctievoorstel 

volledig en juist in overeenstemming met de verordening. Wij adviseren de raad de 

afrekening voor akkoord vast te stellen rekeninghoudend met de hiervoor genoemde 

correctie. 

 

Conclusie Groen Links 

De verantwoorde inkomsten zijn volledig en juist in overeenstemming met de 

verordening. De verantwoorde uitgaven zijn juist en volledig in overeenstemming 

met de verordening verantwoord. Wij adviseren de raad de afrekening voor akkoord 

vast te stellen. 

 

Conclusie CU-SGP 

De verantwoorde inkomsten zijn volledig en juist in overeenstemming met de 

verordening. De verantwoorde uitgaven zijn juist en volledig in overeenstemming 

met de verordening verantwoord. Wij adviseren de raad de afrekening voor akkoord 

vast te stellen. 

 

Conclusie SP 

De verantwoorde inkomsten zijn volledig en juist in overeenstemming met de 

verordening. Wij adviseren de raad de afrekening voor akkoord vast te stellen. 

 

Conclusie Ouderenpartij 

De verantwoorde inkomsten zijn volledig en juist in overeenstemming met de 

verordening. De verantwoorde uitgaven zijn juist en volledig in overeenstemming 

met de verordening verantwoord. Wij adviseren de raad de afrekening voor akkoord 

vast te stellen. 

 

Conclusie D66 

Vanwege het feit dat de fractie geen verantwoording 2008 heeft overlegd zoals 

voorgeschreven, hebben wij de rechtmatige besteding van de uitgaven niet kunnen 

vaststellen. Wij stellen de raad voor om de totalen met inachtneming van artikel 30 

lid 2 van de verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, 
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commissieleden en fracties nr.6 / 1 januari 2008 vast te stellen en de fractie bij 

uitzondering toestemming te geven om de verantwoording over 2008, adequaat 

onderbouwd met achterliggende bescheiden, bij het eerstvolgende 

verantwoordingsmoment te overleggen. Het spreekt voor zich dat de in 2008 

verantwoorde uitgaven in 2009 niet nogmaals mogen worden verantwoord. 

 

Conclusie Partij Spaarnestad 

De verantwoorde inkomsten zijn volledig en juist in overeenstemming met de 

verordening. De fractie heeft in het kader van hoor en wederhoor reactie gegeven 

op onze bovenstaande bevindingen. De ontvangen reactie heeft niet geleid tot 

andere inzichten. 

Wij adviseren de raad de eindafrekening vast te stellen rekening houdend met de 

hiervoor vermelde correctievoorstellen.  

 

Conclusie Axtiepartij 

De verantwoorde inkomsten zijn volledig en juist in overeenstemming met de 

verordening. De verantwoorde uitgaven zijn juist in overeenstemming met de 

verordening verantwoord. Wij adviseren de raad de afrekening voor akkoord vast te 

stellen.  

 

De aanbevelingen over de stichtingen en vakliteratuur over te nemen  in de Nadere 

instructie besteding en verantwoording raadsfractievergoedingen  

 

Communicatie 

Het stuk wordt uitgereikt 

 

Kanttekeningen 

Het proces is dit jaar soepel verlopen door tijdige en correcte inlevering van de 

verantwoordingen. 

 

Bijlagen 

Het rapport “Bevindingen onderzoek raadsfractievergoedingen 2008” en de op basis 

van de aanbevelingen van de accountant gewijzigde “Nadere instructie besteding en 

verantwoording raadsfractievergoedingen” zijn toegevoegd als bijlage.  
 
de secretaris, de burgemeester, 
drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

1.  De afrekeningen van de fracties vast te stellen conform de conclusies van de 

accountant, inhoudende dat:  

 

a. De fractie van PVDA een fractieassistentie saldo heeft van  € 9.896,91 en een 

scholingssaldo van € 398,56 negatief 

 

b.  De fractie van VVD een fractieassistentie saldo heeft € 12.794,28 en een 

scholingssaldo van € 4.894,62   

 

c.  De fractie van CDA een fractieassistentie saldo heeft van € 1.317,69 en een 

scholingssaldo van € 4.014,94 

d.  De fractie van Groen Links een fractie assistentie saldo heeft van € 3.605,44 

   en een scholingssaldo van € 1.241,33 

 

e.   De fractie van CU-SGP een fractieassistentie saldo heeft van € 3.238,15 en een 

scholingssaldo van € 2.910,25 

 

f.  De fractie van SP een fractieassistentie saldo heeft van € 19.867,41 en een 

scholingssaldo van € 2.270,84 

 

g..  De fractie van de Ouderenpartij een fractieassistentie saldo heeft van € 0,00 en 

een scholingssaldo van € 264,63 negatief  

 

h.  De fractie van D66 een fractieassistentie saldo heeft van € 9.554,17 en een 

scholingssaldo van € 2.910,56  

 

i.  De fractie van Partij Spaarnestad een fractieassistentie saldo heeft van € 861,29 

negatief en een scholingssaldo van € 1.757,27  

 

j.  De fractie van Axtiepartij een fractieassistentie saldo heeft van € 6.433,35 en 

een scholingssaldo van € 2.102,94 

 

De aanbevelingen over de stichtingen en vakliteratuur over te nemen  in de Nadere 

instructie besteding en verantwoording raadsfractievergoedingen  

 

Gedaan in de vergadering van…………..  

 

 

De griffier,      De voorzitter,  
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