
 

 

Verantwoording Fractiebudget 2016 - 2017005016 

 

 

MEMO 

 

 

Aan : Presidium 

c.c. :  

Van : G. Corten 

Onderwerp : Verantwoording Fractiebudget 2016 

Ons kenmerk : 2017005016 

Bijlage(n) :  

Datum : 6 maart 2017 

Verzenddatum : 6 maart 2017 

 

Aanleiding 

Op 26 oktober 2016 heeft het presidium aan de hand het memo ‘Verantwoording besteding 
fractiebudget’ (2016030637)besloten om voor optie 2 uit de voorgelegde adviezen te kiezen. Optie 2 

houdt in dat de huidige werkwijze wordt behouden en wordt aangevuld met een jaarverslag door de 

griffier dat vervolgens door de raad wordt vastgesteld. Dit is de uitwerking van dat besluit. In dit 

memo worden de uitgaven ten laste van het fractiebudget verantwoord. Dit memo wordt vervolgens 

met alle oorspronkelijke declaraties toegezonden aan de accountant conform artikel 9 lid 3 van de 

verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Bloemendaal 2011 

 

Wettelijke basis 

De basis voor de verstrekking van budgetten voor ondersteuning van de fracties kan gevonden 

worden in de verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Bloemendaal 2011. De 

artikelen 7 tot en met 12 uit deze verordening zijn relevant: 

 

“Artikel 7 

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

het functioneren van de fractie. 

2. Het maximum van de tegemoetkoming in een kalenderjaar bedraagt een vast deel per fractie plus 

een bedrag per raadszetel van die fractie. 

3. De raad stelt jaarlijks deze beide bedragen vast en neemt het totaal bedrag als afzonderlijke post 

in de begroting op. 

Artikel 8 

1. Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende 

rol te versterken. 

2. De fracties mogen de bijdrage niet gebruiken voor de bekostiging van: 

a. uitgaven in strijd met wettelijke bepalingen en overige regelingen; 

b. betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen en/of 

natuurlijke personen; 

c. giften (inclusief bloemen, fruitmanden e.d.); 

d. uitgaven voor kosten die de leden moeten bekostigen uit hun vergoedingen op grond van 

het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden; 

e. opleidingen voor raads- en duocommissieleden; 
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f. uitgaven voor communicatie zoals advertenties, website, folders/flyers (incl. verspreiding) 

in de periode gelegen een half jaar vóór gemeentelijke verkiezingen in deze gemeente. 

3. Uitgaven voor communicatie zoals advertenties, website, folders/flyers (inclusief verspreiding) – 

voor zover deze niet zijn uitgesloten van vergoeding op grond van artikel 8 sub 2- worden voor 50% 

vergoed met een maximum van 1000 euro per jaar. 

Artikel 9 

1. De verstrekking van de bijdrage heeft plaats op basis van een bij de griffier ingediende declaratie 

met originele rekening/factuur. 

2. Indien de griffie meent dat een declaratie (mogelijk) niet in aanmerking komt voor vergoeding in 

het kader van de verordening, wordt de indiener (fractie) hierover geadviseerd. 

3. De accountant controleert na afloop van het kalenderjaar de ingediende declaraties met originele 

rekening/factuur en toetst deze aan de verordening in het kader van de controle van de 

gemeentelijke jaarrekening. 

Artikel 10 

1. Bij verandering van het zeteltal van een fractie als gevolg van verkiezingen, wijzigt de bijdrage op 

de eerste dag van de maand na de datum waarop de nieuwe gekozen raad voor de eerste keer 

vergadert. 

2. Bij splitsing van een fractie heeft verdeling van de op grond van artikel 7, tweede lid, vastgestelde 

bijdrage voor de oorspronkelijke fractie plaats over de betrokken fracties naar evenredigheid van het 

aantal bij de splitsing betrokken leden. 

Artikel 11 

De raad reserveert het in een jaar niet gebruikte gedeelte van de bijdrage van het fractiebudget niet, 

maar laat dit terugvloeien naar de algemene reserve. 

Artikel 12 

1. Elke fractie kan tot maximaal 1 maand na het einde van een kalenderjaar declaraties met originele 

rekening/factuur indienen. 

2. Indien de accountant tot de conclusie komt dat de declaraties ten onrechte zijn gehonoreerd, stort 

de fractie het betreffende bedrag binnen één maand na mededeling daarvan door de griffier, terug 

aan de gemeente. 

 

Fractiebudget 2016 

In 2016 was er voor de fractieondersteuning een budget van €22.500,- beschikbaar, dat wordt 

uitgesplitst naar €2.500,- per fractie plus €250 per zetel. De verdeling in 2016 vindt u in tabel 1 

 

Tabel 1 

Fractie Budget 2016 Besteed 2016 Onbesteed 2016 

VVD 

D66 

LB 

GrL 

CDA 

PvdA 

HvB 

Totaal 

€ 3.750,00 

€ 3.500,00 

€ 3.250,00 

€ 3.250,00 

€ 3.000,00 

€ 2.750,00 

€ 2.750,00 

€ 22.250,00 

€ 767,00 

€ 2.608,50 

€ 1.949,03 

€ 346,50 

€ 1.974,17 

€ 924,17 

€ 920,00 

€ 9.489,37 

€2.983,00 

€ 891,50 

€ 1.300,97 

€ 2.903,50 

€ 1025,83 

€ 1.825,83 

€ 1.830,00 

 € 13.010,63 

 

Besteding 

Het algemene beeld is dat de meeste fracties hun budget inzetten voor ondersteuning door een 

fractiemedewerker, het wijzigen of onderhouden van de fractiewebsite of ten behoeve van 

bijeenkomsten van de fractie. De beschikbare budgetten zijn door alle fracties gezamenlijk voor 

slechts 42,5% benut. Geen van de fracties heeft zijn beschikbare budget overschreden. 

 

 



-3- 

 

Uitgaven uitgesplitst per partij 

Per partij zijn alle gemaakte kosten per ingeleverde declaratie te zien. In sommige gevallen betekent 

dit dat er meerdere uitgaven in een keer vergoed zijn. Het CDA en de PvdA hebben gezamenlijk 

activiteiten georganiseerd; het kostenoverzicht staat geheel achteraan. Deze kosten zijn gelijk 

verdeeld over de beide fracties. 

 

Tabel 2 

VVD - Declaratie Datum Bedrag 

Voorschieten huur vergaderlocatie; 14 maart 5 personen a € 
125,- ; 9 mei 7 personen a € 175,00 

19-7-2016 € 300,00 

Website 50% vergoeding 18-7-2016 € 467,00 

TOTAAL VERGOED   € 767,00 

FRACTIEBUDGET 
 

€ 3.750,00 

ONBESTEED 
 

€ 2.983,00 

 

De VVD heeft haar budget uitgegeven aan zaalhuur en aanpassing van de website. 

 

Tabel 3 

D66 - Declaratie Datum Bedrag 

Fractieverg D66 medewerker januari 11-4-2106 € 314,50 

Fractieverg D66 medewerker februari 11-4-2016 € 240,50 

Fractieverg D66 medewerker maart 11-4-2016 € 305,25 

Fractieverg D66 medewerker april 15-12-2016 € 296,00 

Fractieverg D66 medewerker mei 15-12-2016 € 296,00 

Fractieverg D66 medewerker juni 15-12-2016 € 277,50 

Fractieverg D66 medewerker oktober 15-12-2016 € 222,00 

Fractieverg D66 medewerker november 15-12-2016 € 148,00 

declaratie onkostenvergoeding fractie ondersteuning D66 voor 

de maanden september en december 2016 
31-12-2016 € 508,75 

TOTAAL VERGOED   € 2.608,50 

FRACTIEBUDGET 
 

€ 3.500,00 

ONBESTEED 
 

€ 891,50 

 

D66 heeft haar budget uitsluitend besteed aan ondersteuning door een fractiemedewerker. 

 

Tabel 4 

LB - Declaratie Datum Bedrag 

Fractieverg LB medewerker november-december 2015  21-3-2016 € 352,00 

Fractieverg Aanpassing website 10-2-2016 € 462,83 

Fractieverg Onderhoud website 30-5-2016 € 171,80 

Fractieverg LB medewerker januari - maart 7-6-2016 € 296,00 

Fractieverg LB medewerker april - juni 13-6-2016 € 248,00 

Fractieverg LB medewerker september - november 18-1-2017 € 418,40 

TOTAAL VERGOED   € 1.949,03 

FRACTIEBUDGET 
 

€ 3.250,00 

ONBESTEED 
 

€ 1.300,97 

 

LB heeft haar budget uitgegeven aan ondersteuning door een fractiemedewerker en aanpassing en 

onderhoud van diens website. De eerste uitgave, ‘Fractieverg LB medewerker november-december 

2015’, was op tijd door de fractie LB verstuurd, maar na het sluiten van de deadline voor de 
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fractievergoedingen 2015 verwerkt, wat tot gevolg heeft gehad dat de declaratie bij het boekjaar 

2016 weergeven wordt. 

 

Tabel 5 

CDA - Declaratie Datum Bedrag 

Fractieverg CDA medewerker april – mei 27-6-2016 € 300,00 

Fractieverg CDA medewerker juni 18-7-2016 € 150,00 

Fractieverg CDA medewerker september 18-10-2016 € 150,00 

Fractieverg CDA medewerker oktober 14-11-2016 € 150,00 

Fractieverg CDA medewerker november 1-12-2016 € 150,00 

Fractieverg CDA medewerker december 5-1-2017 € 150,00 

Helft bedrag CDA + PvdA - € 924,17 

TOTAAL VERGOED   € 1.974,17 

FRACTIEBUDGET 
 

€ 3.000,00 

ONBESTEED 
 

€ 1025,83 

 

CDA heeft haar budget uitgegeven aan ondersteuning door een fractiemedewerker en heeft samen 

met PvdA haar budget ingezet voor activiteiten in Vogelenzang (zie onderstaande tabel) 

 

Tabel 6 

HvB - Declaratie Datum Bedrag 

Fractieverg HvB medewerker januari - juni 28-6-2016 € 435,00 

Fractieverg HvB medewerker juni - september 1-10-2016 € 220,00 

Fractieverg HvB medewerker oktober 13-11-2016 € 125,00 

Fractieverg HvB medewerker november - december 30-12-2016 € 140,00 

TOTAAL VERGOED   € 920,00 

FRACTIEBUDGET 
 

€ 2.750,00 

ONBESTEED 
 

€ 1.830,00 

 

Hart voor Bloemendaal heeft haar budget ingezet voor ondersteuning door een fractiemedewerker. 

 

Tabel 7 

GL - Declaratie Datum Bedrag 

Fractieverg GL medewerker oktober – december 14-12-2016 € 346,50 

TOTAAL VERGOED   € 346,50 

FRACTIEBUDGET 
 

€ 3.250,00 

ONBESTEED 
 

€ 2.903,50 

 

GroenLinks heeft haar budget ingezet voor ondersteuning door een fractiemedewerker. 

 

Tabel 8 

PvdA - Declaratie Datum Bedrag 

Helft bedrag CDA + PvdA - € 924,17 

TOTAAL VERGOED   € 924,17 

FRACTIEBUDGET 
 

€ 2.750,00 

ONBESTEED 
 

€ 1.825,83 

 

De Partij voor de Arbeid heeft haar budget ingezet voor gezamenlijke activiteiten met het CDA in 

Vogelenzang. 
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Tabel 9 

CDA & PvdA Declaratie Datum Bedrag 

Flyer Vitaal Vogelenzang 100 A4 Kleur 7-1-2016 € 227,27 

Drukwerk Vitaal Vogelenzang 7-1-2016 € 23,55 

Vragen consultatiebijeenkomst Vitaliteit 7-1-2016 € 12,40 

Verslag bijeenkomst Vitaliteit Vogelnz 5-4-2016 € 23,55 

Flyer Virtaal Vogelenzang bijeenkomst 3 5-4-2016 € 216,94 

Uitgebreid verslag over het 3e informatief Politiek Cafe 1-2-

2016 Dorpshuis Vogelenzang 
9-2-2016 € 600,00 

Zaalhuur en consumpties bijeenkomst in dorpshuis 

Vogelenzang 
22-3-2016 € 744,63 

TOTAAL VERGOED   € 1.848,34 

TEN LASTE VAN BEIDE FRACTIES (50/50) 
 

€ 924,17 

 

Het CDA en de PvdA hebben gezamenlijk activiteiten georganiseerd in het kader van Vitaal 

Vogelenzang. De kosten zijn opgeteld en gelijk verdeeld over de beide fracties. 

 

Bevindingen naar aanleiding van bespreking in het presidium van 29-3-2017 

Bij behandeling van dit memo in het presidium van 29 maart 2017 is aan bod gekomen dat de 

bovengenoemde maxima voor iedere fractie incorrect zijn berekend. Op grond van de 

bovengenoemde verordening, artikel 10 lid 2 had bij de afsplitsing van raadslid Roos van de fractie 

Liberaal Bloemendaal de aan die fractie toegekende gelden verdeeld moeten worden naar rato van 

het zetelaantal van de oude en de nieuwe fractie. In plaats daarvan is voor zowel de fractie Liberaal 

Bloemendaal als de fractie Hart voor Bloemendaal een bedrag berekend als deze beide fracties met 

deze zetelaantallen in de raad gekozen waren.  

 

Naar aanleiding van deze correctie heeft de griffie haar onderzoek uitgebreid. De griffie heeft de 

totstandkoming, naleving, mutaties en verantwoordingen van de voorziening onderzocht. Dat heeft 

in de volgende twee conclusies geresulteerd: 

 

1. De gebruikte bedragen voor het berekenen van de fractievergoeding zijn nooit formeel 

vastgesteld. 

a. De bedragen zijn bij het instellen van de huidige verordening niet vastgesteld. 

In het raadsvoorstel ‘verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 
Bloemendaal 2011’ (2010031827), welke is aangenomen is op 3 maart 2011, worden in de 

samenvatting de daarna gebruikte bedragen genoemd. Echter komen deze niet terug in het 

besluit van de raad. Daarmee zijn de bedragen niet vastgesteld. 

b. De bedragen zijn niet jaarlijks vastgesteld door de raad zoals in de verordening 

vereist. 

De raad had per de verordening ieder jaar opnieuw de bedragen moeten vaststellen. Dit is 

niet gebeurd: de griffie kan van geen enkel jaar hier bewijs van vinden. 

c.  De bovengenoemde bedragen zijn wel consequent ieder jaar uitgekeerd. 

De boven aan de memo genoemde bedragen zijn, voor zo ver na te gaan, wel consequent 

toepast.  

2. Bij de afsplitsing van het raadslid Roos van de fractie Liberaal Bloemendaal op 6 mei 

2014 heeft niet geleid tot een herverdeling van de fractievergoeding van Liberaal 

Bloemendaal. 

a. De raad, noch de griffie, heeft actie ondernomen om de fractievergoeding 

opnieuw te verdelen. 
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Er zijn geen (formele) documenten (emails, memo’s, facturen, (video)notulen of anderszins) 

te vinden die aangeven dat de griffie of de raad zich heeft uitgesproken heeft over de 

herverdeling van de fractievergoeding over Liberaal Bloemendaal en raadslid Roos. 

B. De herverdeling is niet geeffectueerd. 

De fracties Liberaal Bloemendaal en Hart voor Bloemendaal hebben, voor zover de griffie na 

kan gaan, in de afgelopen jaren kunnen declareren ten bate van de verordening Ambtelijke 

ondersteuning en fractievergoeding Bloemendaal 2011 alsof de splitsing niet was gebeurd en 

zij beiden in de huidige samenstelling verkozen waren.  

 

 


