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Onderwerp

Verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten 2021 (initiatiefvoorstel FVO)

Voorstel

Vast te stellen met betrekking tot de subsidiebedragen zoals weergegeven in de tabel 
verantwoording per fractie: 
- de uitgaven van de fracties die ten laste van het fractiebudget 2021 komen; 
- de wijziging van de reserve; 
- de resterende reserve; 
- de te verrekenen bedragen van het budget 2021(voorschotten 2021 + te reserveren 
bedrag 2020 -/- uitgaven 2021 -/- te reserveren bedrag 2021).

Inleiding 

Op 1 maart 2003 is de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 
2003 in werking getreden. Op grond van voornoemde verordening ontvangen de fracties 
in de gemeenteraad jaarlijks een bedrag aan fractieondersteuning. Dit bedrag wordt bij 
wijze van voorschot uitbetaald en wordt als hiervan geen of niet geheel gebruik wordt 
gemaakt, teruggestort naar de gemeente. De fracties dienen jaarlijks over de besteding 
van de fractiebudgetten verantwoording af te leggen aan de raad.
 
De verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning is in 2019 gewijzigd wat 
inhoudt dat met ingang van de verantwoording van 2018 geen controle door de 
accountant meer plaatsvindt. In het FVO is afgesproken dat een werkgroep jaarlijks de 
ingeleverde verantwoordingen van de fractiebudgetten zal bespreken. De verordening 
geeft ruimte voor interpretatie. Het is ook niet mogelijk om voor deze thematiek een vast 
omlijnd kader te creëren. Derhalve wordt gekeken naar het oogmerk van de regelgeving.  
De werkgroep bestond voor de bespreking 2021 uit mevrouw Beenders (DUS Weert), 
mevrouw Steinbach (D66) en de heren Küsters (Weert Lokaal) en van Gemert (VVD).  
 
Beoogd effect/doel
In genoemde verordening is het volgende bepaald:  

• Artikel 6, lid 3: indien bij het afleggen van verantwoording aan de raad als bedoeld 
in artikel 10 blijkt, dat een fractie (een deel van) het budget niet overeenkomstig 
het eerste en tweede lid heeft aangewend, vordert de raad het (gedeelte van) het 
betreffende voorschot terug. 

• Artikel 9, lid 1: de raad reserveert het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van de 
bijdrage toekomend aan een fractie ter besteding door die fractie in volgende 
jaren.

• Artikel 9, lid 2: de reserve is niet groter dan 30% van de bijdrage die de fractie in 
het voorgaande jaar toekwam. 
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• Artikel 10, lid 1: elke fractie legt binnen 2 maanden na het einde van het 
kalenderjaar aan de raad verantwoording af over de besteding van de bijdrage 
voor fractieondersteuning voor de raadswerkzaamheden in Weert onder 
overlegging van een verslag met daarbij behorende bewijsmiddelen en eventuele 
toelichting. Uitgaven waaromtrent op 1 maart geen verantwoording is afgelegd 
(door middel van verslag, bewijsstukken en eventuele toelichting) worden niet 
betrokken bij de verantwoording en kunnen niet ten laste van het fractiebudget 
worden gebracht. 

• Artikel 10, lid 3: de raad stelt de bedragen vast van: 
a. de uitgaven van een fractie die in het vorige kalenderjaar uit de bijdrage 
bekostigd zijn; 
b. de wijziging van de reserve; 
c. de resterende reserve; 
d. de verrekening tussen de in onderdeel a. genoemde uitgaven en het ontvangen 
voorschot en, voor zover nodig, de hoogte van de terugvordering van ontvangen 
voorschotten.

 
Argumenten 
Alle fracties hebben tijdig een verantwoording fractiebudget ingediend. De werkgroep 
heeft de verantwoordingen aan de hand van de verslagen (voorblad verantwoording met 
daarop overzicht van alle uitgaven) en de daarbij gevoegde stukken per fractie besproken. 
De wijze van indiening en uitgaven van de afzonderlijke fracties gaven geen aanleiding tot 
het maken opmerkingen. Wel werden de volgende algemene opmerkingen gemaakt waarbij 
bij toekomstige verantwoordingen aandacht aan moet worden besteed.
-Nog niet iedere fractie maakt gebruik van het format. Vanaf 2022 dient door iedere fractie 
gebruik te worden gemaakt van het format.
-Het onderscheid tussen leden/ledenvergaderingen en fractieondersteuners is niet altijd 
duidelijk. Dit dient bij de verantwoording van volgend jaar duidelijker te worden 
omschreven.
-Bij het opvoeren van kosten voor fractievergaderingen dient voortaan altijd het doel van 
de vergadering te worden vermeld.
-Bij het opvoeren van kosten voor publicaties dient voortaan als bewijsstuk de publicatie te 
worden toegevoegd.
De huidige werkgroep geeft verder aan dat vanaf volgend jaar een nieuwe samenstelling 
van de werkgroep wenselijk is. Uitgangspunt is dat per fractie 1 raadslid aanschuift. Hierdoor 
wordt het mogelijk elkaar vragen te stellen over de verantwoordingen en daarop te 
reageren. Daarnaast vraagt de werkgroep zich af of de huidige verordening aan actualisering 
toe is.
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Tabel verantwoording per fractie
 
Fractie Budget voor

fractieonder-
steuning
(=uitbetaald
voorschot)

Reserve 
2020

Uitgaven 
2021

Te 
reserveren
bedrag 
(30%
van budget)
a. 
toegestaan
b. werkelijk

Niet 
besteed 
deel 
voorschot
, terug  
te 
vorderen

Weert 
Lokaal

€      4.350,00 €      615,11 €    2.900,76 a  € 1.305,00
b  € 1.305,00  

€    759,35

CDA €       4000,00 €   1.200,00 €    4.155,73 a  € 1.200,00
b  € 1.044,27

€        0,00

VVD €      3.900,00 €   1.131,02 €    4.222,77 a  € 1.170,00
b  €    808,25

€        0,00
 

DUS 
Weert

€      3.850,00 €         0,00 €    3.974,04 a  € 1.155,00
b  €        0,00    

€        0,00

Duijsters €      3.750,00 €   1.125,49 €    1.241,99 a  € 1.125,00
b  € 1.125,00

€  2.508,50

D66 €      3.750,00 €      309,44 €    4.000,00 a  € 1.125,00
b  €      59,44

€        0,00 

PvdA €      3.750,00 €   1.125,00 €    2.616,63 a  € 1.125,00
b  € 1.125,00

€  1.133,37

Kanttekeningen
Omdat het beschikbaar stellen van fractiebudgetten gezien moet worden als een 
subsidiebesluit is conform de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) de bezwaar- en 
beroepsprocedure van toepassing.  
 
Financiële gevolgen
De fracties hebben, naast de reeds gereserveerde bedragen voor het volgend jaar, in 
totaal  € 4.401,22 niet besteed. Dit niet bestede bedrag wordt van de desbetreffende 
fracties ieder voor hun deel terug gevorderd. Het totale budget voor fractieondersteuning 
is niet overschreden.
 
Uitvoering/evaluatie 
Niet van toepassing.
 
Communicatie/participatie 
Het fractievoorzittersoverleg heeft op 21 maart 2019 de voorkeur uitgesproken voor het 
actief openbaar maken van de bestedingen. De door de fracties ingeleverde overzichten 
van hun uitgaven zijn daarom bij dit voorstel gevoegd. De achterliggende stukken liggen 
zoals gebruikelijk voor u ter inzage in het kastje in de leeszaal. De fracties ontvangen een 
besluit over de (subsidie)vaststelling van de fractiebudgetten 2021. 
 
Bijlagen 
Overzichten uitgaven fracties.
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
 
Het Fractievoorzittersoverleg, 



Nummer raadsvoorstel: DJ-1626125 

Advies raadscommissie 

-

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van het fractieoverleg van 26 april 2022

besluit:

Vast te stellen met betrekking tot de subsidiebedragen zoals weergegeven in de tabel 
verantwoording per fractie: 
- de uitgaven van de fracties die ten laste van het fractiebudget 2021 komen; 
- de wijziging van de reserve; 
- de resterende reserve; 
- de te verrekenen bedragen van het budget 2021 (voorschotten 2021 + te reserveren 
bedrag 2020 -/- uitgaven 2021 -/- te reserveren bedrag 2021). 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 mei 2022.

De griffier, De voorzitter,

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten mr. R.J.H. Vlecken


