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Onderwerp

Vera ntwoord ing fractiebudgetten 20 18

Voorstel

1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van het Fractievoorzittersoverleg over
de verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten 2018.

2. Uw eventuele wensen en bedenkingen t.a.v. dit initiatiefvoorstel aan raad uit te
brengen.

Inleiding

Jaarlijks dienen de fracties aan de raad verantwoording af te leggen over de besteding van
de fractiebudgetten over het voorgaande jaar.

Beoogd effect/doel
Eventuele wensen en bedenkingen t.a.v. dit initiatiefvoorstel aan raad uit te brengen

Argumenten
In de Gemeentewet en het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad is bepaald dat het college de gelegenheid moet krijgen
wensen en bedenkingen over een initiatiefvoorstel naar voren te brengen alvorens de raad
daarover een besluit neemt.

Kanttekeningen en risico's

De budgetten voor fractieondersteuning moeten gezien worden als een subsidie. Dit houdt
in dat de Awb ten aanzien van subsidieverlening van toepassing is. De subsidie wordt
eerst verleend (en als voorschot betaald) en na verantwoording definitief vastgesteld.
Tegen deze besluiten is bezwaar en beroep mogelijk.
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Financiële, personele en juridische gevolgen

Conform de verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2003 wordt,
indien blijkt dat (een deel van) het budget niet in overeenstemming met deze
verordening is aangewend, (een gedeelte van) dit voorschot teruggevorderd door
de raad.

De fracties hebben van hun budgetten 2018 met deinZOLT opgebouwde reserves in

totaal € 10.876,80 niet besteed. Dit bedrag vloeit terug in de algemene middelen.

Duurzaamheid

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t.

Commu nicatie/ participatie

De fracties ontvangen na besluitvorming in de raad een brief met de gevolgen voor hun
fractie.
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