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onderwerp

Vaststelling eindverantwoording fractievergoeding 2017 ChristenUnie

Geachte mevrouw Biersteker,
Medio maart 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:
€ 996,Uitgaven in het jaar:
€ 84,- (gecorrigeerd, zie bijlage)
Saldo uitgaven / inkomsten:
€ 912,Stand reserve per 1 januari 2017:
-/- € 661,Mutatie in 2017:
€ 912,Stand reserve per 31 december 2017: € 251,Toegestane stand reserve:
€ 299,Terug te betalen:
€ 0,Op basis van de stand van de reserve per 31 december 2017, zijnde€ 251,-, en het bedrag dat u in
reserve mag houden (maximaal€ 299,-), hoeft uw fractie geen bedrag terug te betalen.
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 Schtjnng/
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griffier
mr. drs. M. Huisman
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· tsreeks in uw belang bent getroffen, kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet
raad van de gemeente Den Helder, Postbus 36, 1780 AA DEN HELDER. In dat geval dient u
ng van deze brief een gemotiveerd bezwaarschrift bij de raad in te dienen. Het bezwaarschrift dient te
z.n gedagtekend, uw naa. en adres 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.
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VE RSLAGFO RM ULI ER FRACTI EVE RG O EDING

Verantwoording over het jaar:

2017

Fractie:

ChristenUnie Den Helder

I. Overzicht inkomsten en uitgaven
Ontvangen fractievergoeding (A)

€

Uitgaven:
*)
Omschrijving
1. Diversen (zie bijlagen)

2.
3.

€
€
€

4.
5.

€
€

6.

€
€

7.
8.

996

572

€

Totaal uitgaven (8)

€

572

€

424

Definitieve stand reserve per 1 januari 2017 (F jaar 200X-1)

€

0

Mutatie in reserve (bedrag vermeld bij (C)

€

424

Voorlopige stand reserve per 31 december 2016 (D) :

€

424

€

-125

€

299

•) Kopie note's en betaalbewijzen bijvoegen.

Saldo inkomsten/uitgaven (C)
Toelichting doelmatigheid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ll. Verloop van gereserveerde middelen

Restitutie:

bedrag D

424

-30% A=

298,8

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 2018

(D-E) = F

FORMULIER VERKLARING FRACTIEVERGOEDING
Ondergetekenden:
a. naam:

T. Biersteker
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handtekeninr, .... ' . --
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~Verklaren hierbij in hun hoedanigheid van voorzitter, respectievelijk lid van de fractie van:
ChristenUnie dat het verslag over de besteding van de fractievergoeding en de stand
van de reserve over het kalenderjaar 2016 naar waarheid is gedaan.

Datum:

12-03-17

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