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Onderwerp
Wijziging van de verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2003

Voorstel
Vast te stellen de verordening tot wijziging van de verordening op de ambtelijke bijstand
en fractieondersteun ing 2003.

Inleiding
Het afwikkelen van de door de fracties jaarlijks in te dienen verantwoording van de
uitgaven die ze ten laste van het fractiebudget hebben gedaan is geregeld in de
verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2003. Op basis van deze
verordening verstrekte de accountant t/m het jaar 2015 jaarlijks een controleverklaring
aan de raad. De accountant stelt dat hij de rechtmatigheid en getrouwheid van de gedane

uitgaven niet meer kan controleren en dus geen controleverklaring meer kan afgeven,
tenzij er inhoudelijke aanpassingen worden gedaan in de verordening en de aanlevering
van de verantwoordingen aan hogere eisen gaat voldoen.

Beoogd effect/doel
De door de accountant voorgestelde inhoudelijke aanpassingen in verordening en
aanlevering van de verantwoordingen zijn niet haalbaar. Een limitatieve opsomming van
bestedingen die welzijn toegestaan in de verordening is namelijk onmogelijkte geven.
Verder is het niet mogelijk dat op alle bonnen die door de fracties worden aangeleverd de
naam van de fractie en de activiteit waar het om gaat vermeld staat.
Een alternatief is de verantwoordingen van de besteding van de fractiebudgetten niet

meer te laten controleren door de accountant. Ook andere gemeenten hebben ervoor
gekozen de besteding niet meer te controleren, maar deze geheel aan de
verantwoordelijkheid van de fracties over te laten. Als hiervoor wordt gekozen, moet deze
controle uit de verordening worden geschrapt.

Argumenten
Als andere alternatieven voor de controleverklaring kunnen worden genoemd:

.
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Beoordelingsverklaring dooraccountant
De voorwaarden van de accountant voor het kunnen afgeven van een
beoordelingsverklaring zijn hetzelfde als bij de controleverklaring.
Rapport van feitelijke bevindingen met toets aan de verordening door accountant
Ook deze controlevorm is alleen mogelijk is als de verordening inhoudelijk wordt
gewijzigd.
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Rapport van feitelijke bevindingen zonder toets aan de verordening doar
accountant
Deze variant is toegepast bij de controle van de verantwoordingen over 2016 en
2077. De accountant toetst niet inhoudelijk aan de verordening. De toegevoegde
waarde is beperkt en de te maken kosten zijn hoog.
Co n tro I e d oo r d e i n te rn e co n tro I efu n cti o n a ri s
Ook bij controle door de interne controlefunctionaris moet de verordening

inhoudelijk worden gewijzigd.
Deze alternatieven worden om de genoemde redenen niet aanbevolen. Vandaar dat u
wordt voorgesteld de controle door de accountant uit de verordening te schrappen. Het
besluit tot wijziging van de verordening treft u bijgaand aan. Hierin zijn ook nog enkele
andere kleine correcties opgenomen.

Kanttekeningen en risico's
De fracties leggen verantwoording af, maar deze wordt niet meer inhoudelijk
gecontroleerd aan de hand van de verordening. Het is de verantwoordelijkheid van de
fracties zelf om te voldoen aan de verordening.

Finaneiële gevolgen

tot 2015 werden afgegeven kostten jaarlijks € 2.500,- à €
3.000,-. Het rapport van teiteliJke bevrndrngen zoals urtgebracht over de jaren 2016 en
2017 kostte per jaar € 4.500,-. Deze kosten komen nu te vervallen.
De controleverklaringen die

Uitvoering/evaluatie
De griffie draagt zorg voor de uitvoering van de volgende acties:
r De griffie maakt aan de hand van het verslag van de verantwoordingen een

.
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raadsvoorstel met daarin het te reserveren bedrag voor het volgende jaar en het
eventueel terug te betalen bedrag. De griffie verricht geen controle of beoordeling
op de verantwoordingen.
Uitgaven waaromtrent op 1 maart van het betreffende jaar geen verantwoording is
afgelegd worden door de griffie niet in dit raadsvoorstel meegenomen.
De fracties krijgen na vaststelling door de raad bericht over een eventueel terug te
betalen of te reserveren bedrag.

Communicatie/ participatie
De raaclsvoorstellen en verantwoordingen worden openbaar gemaakt.

Advies raadscommissie

Bijlagen

a

Huidige verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2003
waarin wijzigingen zijn weergeven.
Verordening tot wijziging van de verordening op de ambtelijke bijstand en
fractieondersteun ing 2003.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan
Het fractievoorzittersoverleg,
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 1 mei 2019

besluit:

Vast te stellen de verordening tot wijziging van de verordening op de ambtelijke bijstand
en fractieondersteu n ing 2003.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 juni 2019

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Coften

A.A.M.M. Heiimans

