
 

 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

De raad stelt jaarlijks de bedragen vast die de fracties ter beschikking staan als tegemoetkoming in 

de kosten voor het functioneren van de fractie.  

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van het presidium van 31 oktober 2018,  

 

 

b e s l u i t: 

 

De bedragen voor 2019 vast te stellen conform artikel 7 van de Verordening ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning Bloemendaal 2011, 

 

a. het bedrag per fractie als bedoeld in artikel 7 lid 1 van de Verordening vast te stellen op 

2.500, - euro, 

b. het bedrag per zetel als bedoeld in artikel 7 lid 2 van de Verordening vast te stellen op 

250,-  euro. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad der gemeente Bloemendaal, 

gehouden op 13 december 2018 

 

 

  , voorzitter 

 

Raadsvergadering d.d. : 13 december 2018 

Commissievergadering d.d. : 29 november 2018 

Commissie : Commissie Bestuur en Middelen 

Portefeuillehouder : Presidium 

Registratienummer : 2018015563 

Productiedatum : 24 oktober 2018 
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    , griffier 

 

 

 

 

 

Besluit raad: aangenomen 

Stemmen voor:  18 

Stemmen tegen: 0 

Afwezig: 1 
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Voorgesteld besluit 

 

De bedragen voor 2019 vast te stellen conform artikel 7 van de Verordening ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning Bloemendaal 2011, 

 

a. het bedrag per fractie als bedoeld in artikel 7 lid 1 van de Verordening vast te stellen op 

2.500, - euro, 

b. het bedrag per zetel als bedoeld in artikel 7 lid 2 van de Verordening vast te stellen op 

250,-  euro. 

 

Aanleiding en beoogd effect 

 

Aanleiding 

Op grond van artikel 7 van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 

Bloemendaal 2011 kunnen fracties een beroep doen op een financiële bijdrage als tegemoetkoming 

in de kosten voor het functioneren van de fractie. De tegemoetkoming is bedoeld om fracties in 

staat te stellen om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te 

versterken. 

 

Elke fractie kan een beroep doen op een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor 

het functioneren van de fractie. Het maximum van de tegemoetkoming in een kalenderjaar 

bedraagt een vast deel per fractie plus een bedrag per raadszetel van die fractie. De raad stelt 

jaarlijks deze beide bedragen vast en neemt het totaal bedrag als afzonderlijke post in de 

begroting op. 

 

Beoogd effect 

Er wordt voldaan aan de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning waardoor 

duidelijkheid is over de hoogte van de fractievergoedingen. Ook is het jaarlijkse vaststellen van 

deze bedragen een waarborg dat de hoogte in overeenstemming is met de grootte van de fracties 

van dat moment. 

 

Politieke keuzeruimte 

De raad heeft in 2017 voor het eerst voldaan aan de verordening en de bedragen voor 2018 

vastgesteld (2017017348). Tot dat moment werd in de praktijk gewerkt met de volgende 

bedragen: 2.500, - per fractie plus 250,- per zetel per jaar. Aan die bedragen is vastgehouden. 

 

Gedachtegang 

 

Het voorstel is om aan de hoogte vast te blijven houden in 2019. 

 

Middelen 

 

Vervat in een staatje zien de fractiebedragen er dan als volgt uit: 

 

Fractie                       2019 

VVD € 3.750,00 

GroenLinks € 3.250,00 

CDA € 3.250,00 

D66 € 3.250,00 

Hart voor Bloemendaal € 3.000,00 

PvdA € 2.750,00 

Liberaal Bloemendaal € 2.750,00 

VDB € 2.750,00 

Totaal € 24.750,00 
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Vervolgproces/evaluatie 

 

Als er in 2019 wijzigingen komen in de hoeveelheid fracties of de grootte van fracties, wijzigt ook 

de hoogte van het fractiebudget van de betrokken fractie(s). Dat wordt in de gaten gehouden en 

de bedragen worden waar dat aan de orde is, bijgesteld. 

 

Ten aanzien van de verantwoording van de fractiebudgetten, is er op 29 maart 2018 een 

kascommissie benoemd om de raad hierover te adviseren. Deze commissie is voornemens om 

binnenkort bijeen te komen om het te hebben over de werkwijze en de taakopvatting. 


	Aldus besloten in de openbare vergadering

