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Onderwerp: Verantwoording fractieondersteuning 2020 

Inleiding
De Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Bloemendaal 2011 is gestoeld op 
artikel 33 Gemeentewet. Fracties kunnen een beroep doen op een financiële bijdrage als 
tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. In de verordening is een in te 
stellen kascommissie opgenomen voor het controleren van de declaraties. Het vaste bedrag per 
jaar bedraagt C2.500 per fractie, het bedrag per raadszetel bedraagt C250,00. De kascommissie 
bestaat uit de raadsleden Burger, Oude Weernink en Doorn.

Verantwoording 2020

Vervat in een tabel ziet de hoogte van de fractieondersteuning voor 2020 er als volgt uit.

Fractie Totaal
WD C 3.750,00
GroenLinks C 3.250,00
D66 C 3.250,00
CDA e 3.250,00
Hart voor Bloemendaal e 1.875,00
PvdA C 2.750,00
Liberaal Bloemendaal e 2.750,00
VDB e 2.750,00
Zelfstandiq Bloemendaal e 1.125,00
Totaal e 24.750,00

Van belang is dat gaandeweg het jaar de fractie van Hart voor Bloemendaal is gesplitst. Eén van de 
twee raadszetels is verworden tot een nieuwe fractie: Zelfstandig Bloemendaal. Op 12 maart 2020 
was de eerste raadsvergadering in de nieuwe samenstelling. Per 1 april 2020 is het budget conform 
de verordening ook gesplitst, de helft voor Hart voor Bloemendaal en de helft voor Zelfstandig 
Bloemendaal.

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de besteding van de fractieondersteuning door de 
verschillende fracties. Dit overzicht is tevens het verslag van de griffier van de verstrekte 
declaraties als bedoeld in art 9 lid 5 van de Verordening ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning.

VVD Datum Bedrag

Fractieverg WD medewerker januari - maart 2020 (202164) 

Fractieverg WD medewerker april - juni 2020 (203301) 

Fractieverg VVD medewerker september - dec 2020 (210412)

6-5-2020 C 510,00 

13-7-2020 C 510,00 
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TOTAAL VERGOED
FRACTIEBUDGET
ONBESTEED

C 1.700,00 
e 3.750,00 
e 2.050,00
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GroenLinks Datum Bedrag
- - -

TOTAAL VERGOED -

FRACTIEBUDGET e 3.250,00
ONBESTEED e 3.250,00

D66 Datum Bedrag

Fractieverg D66 medewerker januari 2020 (200646) 7-2-2020 e i7o,oo
Fractieverg D66 medewerker februari 2020 (201200) 10-3-2020 e i7o,oo
Fractieverg D66 medewerker maart 2020 (202163) 6-5-2020 e i7o,oo
Fractieverg D66 medewerker april 2020 (202287) 6-5-2020 C 170,00
Fractieverg D66 medewerker mei 2020 (202837) 13-7-2020 C 170,00
Fractieverg D66 medewerker juni 2020 (203302) 5-8-2020 e i7o,oo
Fractieverg D66 medewerker augustus 2020 (204476) 22-9-2020 C 170,00
Fractieverg D66 medewerker september 2020 (204733) 12-10-2020 e i7o,oo
Fractieverg D66 medewerker oktober 2020 (205300) 13-11-2020 e i7o,oo
Fractieverg D66 medewerker november 2020 (205883) 30-12-2020 e i7o,oo
Fractieverq D66 medewerker december 2020 (210811) 22-2-2021 e i7o,oo
TOTAAL VERGOED e 1.870,00
FRACTIEBUDGET e 3.250,00
ONBESTEED C 1.380,00

CDA Datum Bedrag

Fractieverg CDA medewerker januari 2020 (200647) 7-2-2020 e i70,oo
Fractieverg CDA medewerker februari 2020 (201201) 10-3-2020 e i70,oo
Fractieverg CDA medewerker maart - juni 2020 (203553) 5-8-2020 C 680,00
Fractieverg CDA medewerker sept, oktober 2020 (205550) 30-12-2020 C 340,00
Fractieverg CDA medewerker november 2020 (205881) 30-12-2020 C 170,00
Fractieverg CDA medewerker december 2020 (210809) 22-2-2021 e 170,00
TOTAAL VERGOED e i.7oo,oo
FRACTIEBUDGET e 3.250,00
ONBESTEED e 1.550,00

Hart voor Bloemendaal Datum Bedrag
- - -

TOTAAL VERGOED -

FRACTIEBUDGET e 1.875,00
ONBESTEED C 1.875,00

PvdA Datum Bedrag

- - -
TOTAAL VERGOED
FRACTIEBUDGET C 2.750,00
ONBESTEED C 2.750,00

Corsanummer
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Liberaal Bloemendaal Datum Bedrag

Plaatsing Bloemendaals Nieuwsblad, 50oZo vergoed (205698) 9-12-2020 e 1.000,00
TOTAAL VERGOED
FRACTIEBUDGET
ONBESTEED

e 1.000,00
e 2.750,00 
e 1.750,00

VDB Datum Bedrag

- - -

TOTAAL VERGOED
FRACTIEBUDGET
ONBESTEED

e -
e 2.750,00 
e 2.750,00

Zelfstandig Bloemendaal Datum Bedrag

Advertentie Buijze Pers, 500Zo vergoed (206079)
Kosten website ZB, 50“Zo vergoed (206482)

30-12-2020
15-1-2021

C 79,86 
e 595,93

TOTAAL VERGOED
FRACTIEBUDGET
ONBESTEED

e 675,79 
e 1.125,00
C 449,21

Het algemene beeld is dat fracties hun budget inzetten voor ondersteuning door een 
fractiemedewerker. Conform de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning konden 
fracties hun facturen over 2020 t/m 31 januari 2020 indienen. Sommige waren iets later, die 
facturen zijn toch meegenomen. De beschikbare budgetten 2020 zijn door de fracties gezamenlijk 
voor slechts 28,l0Zo benut. Geen van de fracties heeft het beschikbare budget overschreden.

Controle door Kascommissie
De Kascommissie heeft het verslag van de griffier over 2020 gecontroleerd en brengt naar 
aanleiding daarvan, overeenkomstig art 9 lid 6 van de Verordening ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning, het volgende advies uit aan de raad:

Advies Kascommissie:

Hiermee kunnen wat betreft de kascommissie de stukken met een positief advies worden voorgelegd 
aan de commissie Bestuur á Middelen en de raad. Daar tekent de kascommissie bij aan dat alle 
zelfstandige fractieondersteuners een factuur dienen te sturen inclusief BTW. Alle niet-zelfstandigen 
worden vergoed zoals dat nu gebeurt, met dien verstande dat de ontvanger zich bewust is van het 
feit dat hij/ zij dit bij zijn of haar eigen belastingaangifte opgeeft als 'overige inkomsten'.

Voorqesteld besluit
De raad van de gemeente Bloemendaal;

Gelet op art 9 van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Bloemendaal 2011;

gelezen het verslag van de griffier inzake de fractieondersteuning 2020;
gelezen het advies van de kascommissie inzake het verslag van de griffier inzake de
fractieondersteuning 2020;

besluit:

het verslag van de griffier van de verstrekte declaraties als bedoeld in art 9 lid 5 van de 
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning over het jaar 2020 goed te keuren.

Corsanummer
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