Raadsvergadering: 23 april 2019
Besluit: Unaniem aangenomen

Agendanr.: 15
Voorstelnr.: RB2019043
Onderwerp: Controle fractievergoedingen 2018
Programma:
Reden van agendering: ter besluitvorming
Aan de Raad,
Heerhugowaard, 23 april 2019
Voorstel / besluit:
a. De bedragen van de uitgaven van de fracties in 2018, zoals opgenomen in de in het
voorstel opgenomen tabel, vast te stellen;
b. De daarin vermelde te verrekenen saldi voor de fracties vast te stellen.
Inleiding
Conform artikel 9 van de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
Heerhugowaard leggen de fracties jaarlijks, binnen drie maanden na het einde van een
kalenderjaar, verantwoording af over de uitgaven gedaan uit het ontvangen voorschot voor
fractieondersteuning. De verantwoording wordt gecontroleerd door de Auditcommissie, die een
raadsbesluit voorbereidt, alsmede een advies aan de gemeenteraad. De raad behandeld
tenslotte het voorstel van de auditcommissie in een openbare vergadering en stelt per fractie de
gedane uitgaven en het terug te vorderen (niet uitgegeven) deel vast.
Argumenten
Advies Auditcommissie
De auditcommissie heeft op 12 maart 2019 de kascontrole uitgevoerd betreffende de declaraties
met betrekking tot de fractievergoedingen 2018. De auditcommissie heeft getoetst aan de
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning. Op basis van de controle adviseert de
commissie de gemeenteraad onderstaande bedragen vast te stellen.
Tabel 1: Verantwoording uitgaven budget fractieondersteuning 2018

Verantwoording budget fractieondersteuning 2018
Voorschot
Uitgaven
Te verrekenen
GL
€
0,00 €
0,00 €
0,00
HOP
€
3.675,00 €
1.825,25 €
1.853,25
Senioren Heerhugowaard
€
2.857,50 €
479,24 €
2.378,26
VVD
€
2.948,75 €
1.398,24 €
1.550,51
CDA
€
2.675,00 €
2.443,49 €
231,71
D66
€
2.310,00 €
1.088,03 €
1.221,97
Nederland Duurzaam
€
1.853,75 €
730,55 €
1.123,20
PvdA
€
2.036,25 €
2.310,40 €
0,00
ChristenUnie
€
1.580,00 €
0,00 €
1.580,00
Burgerbelang
€
486,25 €
44,83 €
441,42
SP
€
577,50 €
0,00 €
577,50
Fractie De Greef
€
0,00 €
0,00 €
0,00
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Bevindingen
Door geen van de fracties zijn onrechtmatige, dan wel oncontroleerbare uitgaven gedaan. De
PvdA heeft een hoger bedrag verantwoord dan het verstrekte voorschot. Concreet betekent dit
dat het te veel uitgegeven bedrag voor eigen rekening is en het restant dat terugvloeit naar de
gemeente wordt vastgesteld op €0,-.
De VVD kiest ervoor geen voorschot te ontvangen, maar achteraf een verrekening te laten
plaatsvinden. Daar in de begroting 2019 wel een reservering heeft plaatsgevonden voor het
gehele bedrag voor fractieondersteuning (incl. VVD), is er op papier sprake van een ‘te
verrekenen bedrag’.
Uitvoering
De griffie draagt zorg voor de terugvordering van de te verrekenen bedragen. Met uitzondering
van de VVD betekent dit dat de fracties een verzoek tot terugbetaling zullen ontvangen. Voor de
VVD geldt dat geen voorschot is verstrekt, maar verrekening achteraf plaatsvindt. Concreet
betekent dit dat de VVD het bedrag in de kolom ‘uitgaven’ ontvangt.
Financiële gevolgen
Het niet gebruikte deel van het budget fractieondersteuning wordt door de fracties aan de
gemeente terugbetaald en wordt opgenomen in de Algemene Reserve.
Communicatie
De verantwoording fractievergoedingen 2018 alsmede de achterliggende bronnen worden,
tezamen met het raadsbesluit, in het kader van transparant bestuur op de website
gemeentebestuur.heerhugwaard.nl geplaatst.
Monitoring/Evaluatie
Jaarlijks voert de auditcommissie de kascontrole van de fractievergoedingen uit. Daarbij vindt
tevens een korte evaluatie plaats van de huidige regelgeving en de verordening op de ambtelijke
bijstand en fractieondersteuning.
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de griffier,

Titel/Onderwerp
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Advies commissie Audit d.d. 12 maart 2019
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de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van het presidium d.d. 23 april 2019;
gelet op het advies van de commissie Audit d.d. 12 maart 2019;
gelet op:
Art. 33, lid 2 GemW
Art. 9 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Heerhugowaard 2016;
besluit
a. De bedragen van de uitgaven van de fracties in 2018, zoals opgenomen in de in het
voorstel opgenomen tabel, vast te stellen;
b. De daarin vermelde te verrekenen saldi voor de fracties vast te stellen.
Heerhugowaard, 23 april 2019
De Raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

