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Verantwoording uitgaven budget fractieondersteuning 2009.

Aan de raad,
Heerhugowaard, 29april2010
Beknopt voorstel
In te stemmen met bijgaande verantwoording van de fracties met betrekking tot besteding van hun
budget fractieondersteuning 2009.
Toelichting
Op grand van de verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2003 hebben de
fracties jaarlijks recht op een financiele bijdrage als tegemoetkoming in de kosten van het
functioneren van de fractie. Deze bijdrage bestond in 2009 uit een vast deel van 1.210 euro en
daamaast ontvangt elke fractie een bijdrage van 375 euro per raadslid.
In 2003 is voor het eerst een voorschot verstrekt aan de fracties in het kader van het budget
fractieondersteuning. Op grond van artikel 12 van de verordening dient elke fractie voor
1 april van het daarop volgende jaar aan de raad verantwoording af te leggen over de besteding van
de bijdrage voor fractieondersteuning, onder overlegging van een verslag. De door de fracties
ingediende verantwoordingen liggen voor u ter inzage in de raadskamer.
De verslagen zijn getoetst op basis van artikel 9 van de verordening. In artikel 9 staat aangegeven
waarvoor de bijdrage niet gebruikt mag worden. Niet is gebleken dat in strijd is gehandeld met artikel
9. Derhalve wordt aan u voorgesteld bijgaande verslagen van de verantwoording uitgaven budget
fractieondersteuning conform de daarin opgenomen uitgaven vast te leggen.
Namens het raadsconvent,

jvies RaadscdT
Akkoordstuk

ntd.d. 11 mei2010
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de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van het raadsconvent d.d. 11 mei 2010
gelet op de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning,
gelet op bijgaande verslagen uitgaven budget fractieondersteuning,
be s I u i t
(1) In te stemmen met bijgaande verantwoording van de fracties met betrekking tot besteding
van hun budget fractieondersteuning 2009.
(2) Op basis van (1) het niet gebruikte deel van het voorschot 2009 te verrekenen conform
bijgaand overzicht.
Heerhugowaard, 25 mei 2010

De raad voomoemd,
de voorzitter,
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VERANTWOORDING UITGAVEN BUDGET FRACTIEONDERSTEUNING 2009
Fractie
Uitgaven
Te verrekenen
Voorschot 2009
Burgerbelang
3.835,3.228,42
606,58
PvdA
3.835,3.884,12
136,96**
—
WD
4552,62
3.085,CDA
2.281,45
428,55
2.710,2.335,14
~
HOP
2.335,GroenLinks
1.960,1.005,98
954,06
1.552,94
32,06
ChristenUnie
1.585,86,96
De Goede
136,96
50,-

bedrag dat is overgemaakt naar fractie De Goede; laatste kwartaal 2010

