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Onderwerp 
 
Besluiten over de verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten 2016 en 2017 
(initiatiefvoorstel FVO) 
 
Voorstel 
 
a. M.b.t. de subsidiebedragen vaststellen: 
- de uitgaven van de fracties die ten laste van de fractiebudgetten 2016 en 2017 komen; 
- de wijziging van de reserve; 
- de resterende reserve; 
- de te verrekenen bedragen van de budgetten 2016 en 2017 (voorschotten 2016 en 2017 
+ te reserveren bedragen 2015 en 2016 -/- verantwoorde kosten 2016 en 2017 -/- te 
reserveren bedrag 2016 en 2017). 
b. De fracties verzoeken, indien van toepassing, een terugbetaling te doen. 
 
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. 
 
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 tweede en derde 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. 
 Lid 2: de reserve is niet groter dan 30% van de bijdrage die de fractie in het 
voorgaande jaar toekwam. 

! Artikel 10, lid 1 bepaalt dat elke fractie binnen 2 maanden na het einde van het 
kalenderjaar aan de raad verantwoording aflegt 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. 
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 Lid 2: Controle van het verslag vindt plaats door de accountant, belast met de 
controle van de jaarrekening. De accountant brengt advies uit aan de raad. 

! Ingevolge artikel 10, lid 3 stelt de raad na ontvangst van het advies van de 
accountant 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. 
 
De fracties die in 2016 en 2017 in de raad vertegenwoordigd waren hebben allen tijdig een 
verantwoording ingediend.  
 
Argumenten  
 
De verantwoordingen voor 2016 en 2017 zien er per fractie als volgt uit: 
 
Verantwoording 2016 
  
Fractie Budget voor 

fractieonder-
steuning 
(=uitbetaald 
voorschot) 

Reserve 
2015 

Verantwoorde 
kosten 2016 

Te 
reserveren 
bedrag (30% 
van budget) 
a.Toegestaan 
b.Werkelijk 

Terug te 
betalen 

WL € 4.100,- € 1.230,- € 3.981,73 a € 1.230,- 
b € 1.230,- 

€   118,27 

CDA € 4.000,- € 1.200,- € 4.639,98 a € 1.200,- 
b €    560,02 

€       0,- 
 

VVD € 3.937,50       948,- € 2.130,65 a € 1.181,25 
b € 1.181,25 

€1.573,60 

SP € 3.900,- € 1.170,- € 4.282,40 a € 1.170,- 
b €    787,60 

€       0,- 
 

D66 € 3.850,- €    534,44 € 4.000,- a € 1.155,- 
b €    384,44 

€       0,- 
 

PvdA € 3.800,- € 1.142,50 € 1.971,22 a € 1.140,- 
b € 1.140,- 

€1.831,28 

DUS  
Weert 

€ 3.750,- €    937,50 € 4.573,46 a € 1.125,- 
b €   114,04 

€       0,- 
 

Juist 
495 

€    937,50 €    237,- €    416,18 a €   281,25 
b €   281,25 

€   477,07 
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Verantwoording 2017 
 
Fractie Budget voor 

fractieonder-
steuning 
(=uitbetaald 
voorschot) 

Reserve 
2016 

Verantwoorde 
kosten 2017 

Te 
reserveren 
bedrag (30% 
van budget) 
a.Toegestaan 
b.Werkelijk 

Terug te 
betalen 

WL € 4.100,- € 1.230,- € 3.592,11 a € 1.230,- 
b € 1.230,- 

€   507,89 

CDA € 4.000,- €    560,02 € 2.492,57 a € 1.200,- 
b € 1.200,- 

€   867,45 

VVD € 3.900,- € 1.181,25 € 1.150,72 a € 1.170,- 
b € 1.170,- 

€2.760,53 

SP € 3.900,- €    787,60 € 3.994,12 a € 1.170,- 
b €    693,48 

€       0,- 

D66 € 3.850,- €    384,44 € 3.200,- a € 1.155,- 
b € 1.034,44 

€       0,- 
 

PvdA € 3.800,- € 1.140,- € 4.526,65 a € 1.140,- 
b €    413,35 

€       0,- 
 

DUS  
Weert 

€ 3.750,- €    114,04 € 4.050,90 a € 1.125,- 
b €        0,- 

€       0,- 
 

Juist 
495 

€ 3.750,- €    281,25 € 2.848,13 a € 1.125,- 
b € 1.125,- 

€    58,12 

 
Kanttekeningen en risico’s  
 
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.  
             
De accountant (Deloitte Accountants B.V.) heeft de verantwoordingen onderzocht en zijn 
bevindingen kenbaar gemaakt. Aangegeven wordt dat voor de vergoeding van 
fractieondersteuners bij sommige fracties geen bon of factuur ten grondslag ligt aan de in 
de verantwoording opgenomen bedragen. Echter met accountant en fracties zijn afspraken 
gemaakt dat dit voor 2016 niet noodzakelijk was. Voor het jaar 2017 hebben de fracties 
conform afspraak met hen en de accountant stukken overgelegd die weliswaar niet direct 
de vorm hebben van bon of factuur maar wel als zodanig kunnen worden beschouwd. Deze 
bevindingen geven daarom geen aanleiding deze bedragen terug te vorderen. Voor het 
overige waren er geen bevindingen. 
 
Financiële gevolgen 
 
De fracties hebben van hun budgetten 2016 en 2017 met de in 2015 en 2016 opgebouwde 
reserves in totaal € 8.194,21 niet besteed. Dit bedrag vloeit terug in de algemene middelen. 
 
Uitvoering/evaluatie  
 
Niet van toepassing. 
 
Communicatie/participatie  
 
De fracties ontvangen een besluit over de (subsidie)vaststelling van de fractiebudgetten 
2016 en 2017. 
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Advies raadscommissie  
 
- 
 
 
Bijlagen  
 
- 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Het fractievoorzittersoverleg, 
 



 
 

 

 
 

 

Nummer raadsvoorstel: DJ-702784  
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van het FVO van 1 mei 2019 
 
 
 
 besluit: 
 
a. M.b.t. de subsidiebedragen vaststellen: 
- de uitgaven van de fracties die ten laste van de fractiebudgetten 2016 en 2017 komen; 
- de wijziging van de reserve; 
- de resterende reserve; 
- de te verrekenen bedragen van de budgetten 2016 en 2017 (voorschotten 2016 en 2017 
+ te reserveren bedragen 2015 en 2016 -/- verantwoorde kosten 2016 en 2017 -/- te 
reserveren bedrag 2016 en 2017). 
b. De fracties verzoeken, indien van toepassing, een terugbetaling te doen. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 juni 2019. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
A.A.M.M. Heijmans 

 


