
Verantwoording fractiebudget 2021: 

 

Inleiding: 
Op grond van artikel 11, lid 1 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2020 

legt elke fractie binnen drie maanden na het einde van een kalenderjaar verantwoording af 

over de besteding. Op grond van artikel 11, lid 2 is het aan het presidium om de 

verantwoordingen te controleren en een controle rapport op te stellen. In dit controlerapport 

wordt verslag gedaan van de verantwoording van de fractiebudgetten over 2021. 

 

Resultaten controle: 

Ontvangen verantwoording: 
De verantwoording is ontvangen van VVD, CDA, GBK, PvdA/GL en WK.  

 

Discutabel, het grijze gebied: 
De meeste uitgaven zijn te koppelen aan de uitgaven zoals opgenomen in de verordening en 

het document fractievergoedingen overzicht uit 2020. De volgende kosten zijn discutabel: 

a. Donatie; 

b. Bloemen als bedankje;  

c. Rouwboeket en sterktewens; 

d. Partijgebonden bijeenkomst; 

e. Printkosten; 

f. (Kerst)Presentje aan de leden; 

g. Websitekosten voor regionaal deel van de partij. 

Enerzijds vallen deze kosten onder “representatiekosten” bv. “afscheid voorzitter”. 

Anderzijds vallen deze kosten onder artikel 7, lid 2d Verordening ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 2020. Kosten die vallen onder het Rechtspositiebesluit raads- en 

commissieleden en de vaste onkostenvergoeding voor raadsleden kunnen niet uit het 

fractiebudget worden bekostigd. De vaste onkostenvergoeding bedraagt  € 181,28 (jaar 

2021), zaken die onder andere daaruit bekostigd kunnen worden: 

- Representatie (waaronder ook kosten voor cadeaus bij geboorten, een afscheid of 

verjaardag). 

Ook kunnen bovengenoemde bedragen vallen onder “een lief en leed pot”. 

 

Bij de toetsing door het presidium is de juridische volgorde aangehouden te weten: het 

Rechtpositiebesluit en daarbij behorende verordening, de verordening Ambtelijke Bijstand en 

Fractieondersteuning 2020, en tot slot het document fractievergoedingen overzicht 2020. 

Voorgesteld wordt om de kosten onder a. t/m g. NIET onder het fractiebudget te laten 

vallen. 

 

Vergoeding voor digitale thuisvergaderingen: 
Onze verordening voorziet niet in digitale thuisvergaderingen. Op grond van de verordening 

mogen deze dus niet gedeclareerd worden. Echter door corona hebben de 

fractievergaderingen in 2021 voor een groot deel digitaal plaatsgevonden omdat de 

vergaderingen niet op het gemeentehuis mochten plaatsvinden en de toegestane groepsgrootte 

beperkt was. Het gaat daarom om een niet voorziene situatie.  

Het presidium is van mening dat in 2021 de declaraties voor digitale thuisvergaderingen 

daarom eenmalig worden toegestaan.  

 

 



VVD 

Toegekend fractie budget 2021 €       750,00   

Reserve per 1 januari 2021 €       201,73   

Toegestane uitgaven 2021  €   1.030,00  

Niet gehonoreerd *)  €   1.293,15      

Reserve 1 januari 2022   €      - 78,27  

*) Websitekosten van VVD Westfriesland, printkosten voor inwonersonderzoek, 

partijgebonden bijeenkomsten.  

 

CDA 

Toegekend fractie budget 2021 €     700,00   

Reserve per 1 januari 2021 €       95,55   

Toegestane uitgaven 2021  €      798,33  

Niet gehonoreerd *)  €      394,36  

Reserve 1 januari 2022   €      -  2,78      

*) Printkosten en partijgebonden bijeenkomst 

 

GBK 

Toegekend fractie budget 2021 €     650,00   

Reserve per 1 januari 2021 €     - 89,77   

Toegestane uitgaven 2021  €     650,00   

Niet gehonoreerd *)  €        

Reserve 1 januari 2022   €     - 89,77   

 

 

WK 

Toegekend fractie budget 2021 €    550,00   

Reserve per 1 januari 2021 €   - 178,59   

Toegestane uitgaven 2021   €       492,55   

Niet gehonoreerd *)  €       201,25  

Reserve 1 januari 2022   €       122,14 

*) Lunch met fractieleden, kerstpresentje fractieleden, donatie, rouwboeket en sterktewens, 

bloemen voor fractielid.  

 

PVDA/GL 

Toegekend fractie budget 2021 €     550,00   

Reserve per 1 januari 2021 €     580,45   

Toegestane uitgaven 2021  €     385,00  

Niet gehonoreerd     

Reserve 1 januari 2022   €     745,45 

 

 

Namens het presidium, opgemaakt door Karin Rietveld en Rianka te Winkel op 9 april 2022. 


