Aan de fractie Beter voor Den Helder
t.a.v. de heer G. Assorgia
Linieweg 6A
1783 BA DEN HELDER

Tevens per e-mail verzonden
verzendgegevens
behandeld door
datum
: 7 mei 2018
Griffie
kenmerk : AU18.04320
dhr. mr. drs. M. Huisman
bijlagen : 1
telefoon (0223) 67 8101
onderwerp
Vaststelling eindverantwoording fractievergoeding 2018 Beter voor Den Helder

uw gegevens
brief van : n.v.t.
kenmerk : n.v.t.

Geachte heer Assorgia,
Eind februari 2018 is door u het verslagformulier inzake de fractievergoeding over 2017 ingediend. Onder
toepassing van het bepaalde in artikel 12 van de Verordening op de fractieondersteuning 2007 stellen wij
de door u overgelegde eindverantwoording over 2017 als volgt vast:
Ontvangen fractievergoedingen:
Uitgaven in het jaar:
Saldo uitgaven / inkomsten:
Stand reserve per 1 januari 2017:
Mutatie in 2017:
Stand reserve per 31 december 2017:
Toegestane stand reserve:
Terug te betalen:

€ 5.004,€ 629,- (gecorrigeerd, zie bijlage)
€ 4.375,€ 1.440,€ 4.375,€ 5.815,€1.501,-

€ 4.314,-

Op basis van de stand van de reserve per 31 december 2017, zijnde€ 5.815,-, en het bedrag dat u in
reserve mag houden (maximaal€ 1.501,-), dient uw fractie€ 4.314,- terug te betalen. U wordt verzocht dit
bedrag binnen vier weken over te maken op rekeningnummer ~NL60BNGH0285003704 o.v.v. restitutie
fractie Beter voor Den Helder inzake fractievergoeding 201 7.
Mocht u naar aanleiding van het voorgaande nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u daarvoor
contact opnemen met uw griffier.
Hoogachtend,
Gemeenteraad van Den Helder,
voorzitter
/
Koen Sc~tJ$1~

J

griffier
mr. drs. M. Huisman

/1
.. ,..,,

Indien u meent, dat u door _git.-15i
$
-{. · 1 ech~ in uw belang bent getroffen, kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kenbaa~ï . r d van de gemeente Den Helder, Postbus 36, 1780 AA DEN HELDER. In dat geval dient u
binnen zes weken na verzendi
deze brief een gemotiveerd bezwaarschrift bij de raad in te dienen. Het bezwaarschrift dient te
zijn gedagtekend, uw naam en a!l'"es te vermelden, het besluit te omschrijven en in kopie bij te sluiten waartegen bezwaar wordt
gemaakt en de gronden van het bezwaar te vermelden. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit.
Wanneer u van oordeel b t dat gelet op de in deze zaak betrokken belangen onverwijlde spoed een voorlopige beslissing op korte
termijn vereist, kunt u gelijktijdig met het bezwaarschrift op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek
daartoe indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG ALKMAAR. Voor de behandeling
door de Voorzieningenrechter van uw verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

A

Ors. F. Bijlweg 20
1784 MC Den Helder

Postbus 36
1780 AA Den Helder

www.denhelder.nl

telefoon 14 0223

VERSLAGFORMULIER FRACTIEVERGOEDING

Verantwoording over het jaar:
Fractie:

2017
Beter voor Den Helder

I. Overzicht inkomsten en uitgaven
Ontvangen fractievergoeding (A)

€

Uitgaven:
*)
Omschrijving
1. Rabobank
2. Premiums
3. Gemeente Den Helder
4. Albert Heijn
5. Multivlaai
6. Croisant Avanti
7. Primera

€
€
€
€
€
€
€
€

8.
taal uitgaven (B)

5.004

86
351
878
10
16
127
39

€

1.508

€

3.496

Definitieve stand reserve per 1 januari 200x (F jaar 200X-1)

€

1.440

Mutatie in reserve (bedrag vermeld bij (C)

€

3.496

Voorlopige stand reserve per 31 december 200x (D) :

€

4.936

€

-3.435

€

1.501

*) Kopie nota's en betaalbewijzen bijvoegen.

Saldo inkomsten/uitgaven (C)
Toelichting doelmatigheid
Kosten
Opbouw Website Beter voor Den Helder
Terug betaling Gem. Den Helder
Teambulding wk.30
5. Teambulding wk.30
6. Teambulding wk.30
7. Materiaal administratieve ondersteuning

1.
2.
3.
4.

8.

ll. Verloop van gereserveerde middelen

Restitutie:

bedrag D

4.936

-30% A=

1501,2

Ingeval de stand van de reserve per 31 december 200X (bedrag onder D) hoger is dan 30% van de ontvangen
fractievergoeding (bedrag onder A) wordt het meerbedrag gerestitueerd:

Definitieve stand reserve per 1 januari 200x+1

(D-E) = F

FORMULIER VERKLARING FRACTIEVERGOEDING
Ondergetekenden:
a. naam:

Carlo Assorgia

b. naam:

handtekening:

----~--)

handtekening:

Verklaren hierbij in hun hoedanigheid van voorzitter, respectievelijk lid van de fractie van:
[naam partij] dat het verslag over de besteding van de fractievergoeding en de stand
van de reserve over het kalenderjaar 200x naar waarheid is gedaan.

Datum:

03-01-18

Dit formulier voorzien van handtekeningen en met bijvoeging van genummerde kopieen
van nota's en betaalbewijzen inleveren bij de griffie.

)

Verantwoording fractievergoeding 2017 Beter voor Den Helder
1. Aansluiting verantwoording vorig jaar.
De definitieve stand van de reserve per 1 januari 2017 was 1.440,00, waardoor 878,00 moest
worden terugbetaald. Dit is gebeurd op 29 juni 2017.
2. Cijfermatig Juist.
De verantwoording klopt cijfermatig niet voor wat de uitgaven betreft:
De ontvangen fractievergoeding bedraagt 12 x 4 I 7,00 = 5.004,00.
Met betrekking tot de uitgaven op het verslagformulier is voor een bedrag van 1.507,00
(genoemd wordt 1508,00) kosten opgevoerd, te weten (zie nota's en afschriften):
1. Bankkosten Rabobank
86,00
2. Premiums (website)
351,00
3. Gemeente Den Helder
878,00*
4. Albert Heijn
I 0,00
5. Multivlaai
16,00
6. Croissanterie A van ti
127,00
7. Primera
39,00
Totaal:

1.507,00

3. Toetsing rechtmatigheid.
Onder de uitgaven staat onder punt 3 ook de terugbetaling van 878,00 van het te veel
uitgekeerde bedrag aan fractievergoeding over 2016 gemeld*. Dit hoort niet in het rijtje thuis,
waardoor de uitgaven uitkomen op 629,00 in plaats van het genoemde bedrag van 1.508,00.
De fractievergoeding is overigens gebruikt voor bankkosten ( l ), administratieve middelen
voor de fractie (2 en 7) en teambuilding (4, 5 en 6) en daarmee rechtmatig.
4. Stand per 31 december / berekening restitutie.
De berekening klopt in zoverre niet, dat de uitgaven zijn verminderd met 878,00 (zie onder
punt 3) tot 629,00.
De ontvangen fractievergoeding is 5.004,00, de totaaluitgaven worden dus 629,00, waardoor
het saldo van de inkomsten en uitgaven 4.375,00 bedraagt. De definitieve stand van de
reserve over 2016 bedraagt 1.440,00. Hiermee komt de voorlopige stand van de reserve op
5.815,00. De fractie dient dus 5.815,00- (30% x 5.004,00) = 4.314,00 terug te betalen.
5. Aansluiting verantwoording met de betaalrekening.
De aansluiting met de betaalrekening is niet eenvoudig te maken omdat er geen compleet en
chronologisch overzicht is aangeleverd van de bankafschriften.

Frans Hoogervorsr, l februari 2018

