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Uithuizen, 6 juli 2017
Aan de raad,
KORTE INHOUD

Op grond van de verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning dienen de
raadsfracties aan de raad verantwoording af te leggen over de besteding van de bijdrage voor de
fractieondersteuning zodat de definitieve bedragen 2016 door de raad kunnen worden vastgesteld
en daar waar nodig tot verrekening kan worden overgegaan.
Voorstel

Uw raad wordt voorgesteld te besluiten tot definitieve vaststelling van de fractievergoeding 2016 en
daar waar nodig tot verrekening over te gaan.
Inleiding

Jaarlijks ontvangt elke raadsfractie op grond van de verordening ambtelijke bijstand en
fractieondersteuning gemeente Eemsmond (laatstelijk gewijzigd op 19 januari 2012) een financiële
bijdrage als tegemoetkoming in de kosten van het functioneren van de fractie. Deze bijdrage bestaat
uit een vast bedrag en een bedrag per raadszetel.
In deze verordening zijn de criteria voor het inzetten van de fractievergoeding omschreven,
waardoor een objectieve toetsing kan plaatsvinden. Artikel 10 lid 4 van de verordening bepaalt dat
de raad met inachtneming van het eventuele advies van de accountant de bedragen vaststelt van:
a. De uitgaven van een fractie die in het vorige kalender jaar 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.

Mogelijke maatregelen en beoogd effect

De vergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de raadsfractie
en dit kan bijdragen tot het versterken van de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en
controlerende rol van de fractie.
Uitvoering

Verantwoording fractievergoeding verslagjaar 2016
De fracties hebben middels een financieel overzicht verantwoording afgelegd over de besteding van
de bijdragen in 2016. Deze overzichten zijn vervolgens aan de verordening getoetst.
Gesteld kan worden dat de middelen overeenkomstig de verordening beschikbaar zijn gesteld.
Financiële consequenties
Het terug te storten bedrag vloeit terug naar de algemene middelen.
Achterliggende documenten

-

Financiële bewijsstukken van de fracties
Bevindingen van de afdeling P&C

Het presidium van de raad van Eemsmond,
M. van Beek, voorzitter
Ir. H. Hoekstra, griffier
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De gemeenteraad,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juli 2017;

B E S L U I T:

tot definitieve vaststelling van de fractievergoeding 2016 en daar waar nodig tot verrekening over te
gaan.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Eemsmond
in de openbare vergadering van 20 juli 2017

De raad voornoemd,

Voorzitter,

Griffier,

