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Voorstel / besluit:
1. de bedragen van de uitgaven van de fracties in 2020 die uit de bijdrage voor
fractieondersteuning bekostigd zijn, zoals aangegeven in de in het voorstel opgenomen
tabel 1, vast te stellen;
2. de in tabel 1 vermelde te verrekenen bedragen vast te stellen.
Inleiding
Overeenkomstig de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
Heerhugowaard leggen de fracties jaarlijks na het einde van het kalenderjaar verantwoording af
over de uitgaven die gedaan zijn uit het als voorschot ontvangen bedrag voor
fractieondersteuning. De verantwoording wordt gecontroleerd door de auditcommissie en geeft
daarover ook een advies mee aan de gemeenteraad. De raad stelt per fractie de gedane
uitgaven en het te verrekenen bedrag vast.
Beoogd effect
Het vaststellen van de rechtmatige besteding van de toegekende fractiebudgetten.
Argumenten
De auditcommissie heeft in haar vergadering van 9 maart 2020 de rechtmatigheid van de
besteding van de fractievergoedingen en de daarbij behorende betalingsbewijzen gecontroleerd.
De auditcommissie constateert dat alle bestedingen voldoen aan de rechtmatigheidsregels en dat
de vaststelling daarvan in het raadsvoorstel kan worden voorzien van een positief advies.
Tabel 1
Verantwoording budget fractieondersteuning 2020
Voorschot:
Uitgaven:
Te verrekenen:
HOP
€
3.770,00
€
1.720,95
€ 2.049,05
Senioren Heerhugowaard
€
3.040,00
€
1.650,00
€ 1.389,69
VVD
€
0,00
€
1.397,33
€ 1.397,33
CDA
€
2.675,00
€
1.096,93
€ 1.578.07
D66
€
2.310,00 * €
2.241,97
€
68,03 + 182,50
GroenLinks
€
0,00
€
0,00
€
0,00
Nederland Duurzaam
€
1.945,00
€
265,60
€ 1.679,40
PvdA
€
1,945,00
€
54,05
€ 1.890,95
ChristenUnie
€
1.580,00
€
0,00
€ 1.580,00
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Kanttekeningen
Voor de fracties betekent dit dat zij een verzoek tot terugbetaling zullen ontvangen.
Per 1 oktober 2020 is de fractie D66 uitgebreid met twee leden van de voormalige fractie
Nederland Duurzaam. Voor hun budget fractieondersteuning betekent dit dat vanaf die datum
een extra bedrag van € 182,50. Dit bedrag is op een later moment overgemaakt aan D66.
Voor de fracties VVD en GroenLinks geldt dat geen voorschot is verstrekt, maar dat verrekening
achteraf plaatsvindt. Concreet betekent dit dat de fractie VVD het bedrag in de kolom ‘te
verrekenen’ ontvangt. De fractie GroenLinks heeft geen uitgaven gedeclareerd.
De auditcommissie merkt ook dit jaar op dat de fractievergoeding door enkele fracties niet of
nauwelijks besteed wordt. Hoewel het wel of niet besteden van deze gelden aan de fracties zelf
is, wil de auditcommissie de fracties meegeven dat deze budgetten worden toegekend met het
doel om fractieondersteuning mogelijk te maken en dat het niet besteden daarvan niet het gevolg
mag zijn van onbekendheid met de mogelijkheden van besteding.
Financiële gevolgen
De terug te ontvangen gelden vloeien terug in de algemene middelen.
Preventief toezicht

 Ja
 Nee
Communicatie
De verantwoording fractievergoedingen 2020 en de achterliggende bronnen worden met het
raadsbesluit op de website gemeentebestuur.heerhugowaard geplaatst.
Uitvoering
De griffier draagt zorg voor uitvoering van het te nemen besluit.
Monitoring/Evaluatie
Op basis van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Heerhugowaard 2016
worden de uitgaven van het budget fractieondersteuning jaarlijks gecontroleerd.
Bijlagenr.
bij21-0008
bij21-0009
bij21-0010
bij21-0011
bij21-0012
bij21-0014
bij21-0015
bij21-0016

Titel/Onderwerp
HOP
Senioren Heerhugowaard
VVD
CDA
D66
Nederland Duurzaam
PvdA
ChristenUnie

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de wnd. griffier,

de burgemeester,
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Nr.:

RB2021034

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

Voor
Tegen

ALLEN
---

gelezen het voorstel van de griffier en de voorzitter d.d. 30 maart 2021 over de controle van de
besteding van de fractievergoedingen 2020;
gelet op het advies van de Auditcommissie d.d. 9 maart 2021;
gelet op:
artikel 9 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Heerhugowaard 2016;
besluit:
1. de bedragen van de uitgaven van de fracties in 2020 die uit de bijdrage voor
fractieondersteuning bekostigd zijn, zoals aangegeven in tabel 1, vast te stellen;
2. de in tabel 1 vermelde te verrekenen bedragen vast te stellen.
Tabel 1
Verantwoording budget fractieondersteuning 2020
Voorschot:
Uitgaven:
Te verrekenen:
HOP
€
3.770,00
€
1.720,95
€ 2.049,05
Senioren Heerhugowaard
€
3.040,00
€
1.650,00
€ 1.389,69
VVD
€
0,00
€
1.397,33
€ 1.397,33
CDA
€
2.675,00
€
1.096,93
€ 1.578.07
D66
€
2.310,00 * €
2.241,97
€
68,03 + 182,50
GroenLinks
€
0,00
€
0,00
€
0,00
Nederland Duurzaam
€
1.945,00
€
265,60
€ 1.679,40
PvdA
€
1,945,00
€
54,05
€ 1.890,95
ChristenUnie
€
1.580,00
€
0,00
€ 1.580,00

Heerhugowaard, 20 april 2021
De Raad voornoemd,
de wnd. griffier,
H. Wijnveen

de voorzitter,
A.B. Blase

