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Geachte heer De Vrij,
Medio 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:

€
€
€
€
€
€
€
€

2.004,629,- (gecorrigeerd, zie bijlage)
1.375,600,1.375,1.975,600,-

1.375,-

Op basis van de stand van de reserve per 31 december 2017, zijnde€ 1.975,-, en het bedrag dat u in
reserve mag houden (maximaal€ 600,-), dient uw fractie€ 1.375,- terug te betalen. U wordt verzocht dit
bedrag binnen vier weken over te maken op rekeningnummer BNGNL60BNGH0285003704 o.v.v. restitutie
fractie PvdA inzake fractievergoeding 2017.
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 Sch~ng.
.
/J

griffier
mr. drs. M. Huisman

I

\J.
Indien u meent, dat ud
it '
tsree"'" 11, uw belang bent getroffen, kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht ken
make bij ,,- aad van de gemeente Den Helder, Postbus 36, 1780 AA DEN HELDER. In dat geval dient u
binnen zes weken na verze ; van deze brief een gemotiveerd bezwaarschrift bij de raad in te dienen. Het bezwaarschrift dient te
zijn gedagtekend, uw naa"Fen 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.

Drs. F. Bijlweg 20
1784 MC Den Helder

Postbus 36
1780 AA Den Helder

www.denhelder.nl

telefoon 14 0223

VERSLAGFORMULIER FRACTIEVERGOEDING
'ferantwoording over het jaar:
Fractie:

2017

PvdA

I. Overzicht inkomsten en uitgaven
Ontvangen fractievergoeding {A)

€

Uitgaven:
*)
Omschrijving
1. Kosten zakeliikerekening ING
2. Rekening advertentie
3. Rekening fractieoverleg
4. Rekening fractieoverleg
5. Rekening fractieoverleg
6. Rekening bloemen dodenherdenking
7. Afschied Wethouder van Dongen

€
€
€
€
€
€
€
€

8.

Totaal uitgaven (BJ

2.ûû4

132
119

44
69
265
75

23
€

727

€

1.277

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

€

600

:~1utatie in reserve (bedrag vermeld bij (C)

€

1.277

Voorlopige stand reserve per 31 december 2017 (D) :

€

1.877

€

-1.276

€

601

J, Kopie nota's en betaalbewijzen bijvoegen.

3aldo inkomsten/uitgaven (CJ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Toelichting doelmatigheid
Kosten zakeliikerekenlng ING
Rekening advertentie voor fractieassistent
Rekening fractieoverleg
Rekening fractieoverîeg
Rekening fractieoverleg
Rekening bloemen dodenherdenking
Afschied Wethouder van Dongen

g_

•!. Verloop van gereserveerde middelen

Restitutie:

bedrag D

1.877

-30% A =

601 t2

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

Definitieve stand reserve per 1 januari 2017

(D-E) = F

FORMULIER VERKLARING FRACTIEVERGOEDING
Ondergetekenden:
a. naam:
Pde Vrij
Fractievoorzitter

handtekeninÇ.

b. naam:
JC Kasander
Fractiepennîngmeester

handtekening:

Verklaren hierbij in hun hoedanigheid van voorzitter, respectievelijk lid van de fractie van:
PvdA dat het verslag over de besteding van de fractievergoeding en de stand
van de reserve over het kalenderjaar 2015 naar waarheid is gedaan.

Datum:

15-2-2018

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

Verantwoording fractievergoeding 2017 PvdA
l. Aansluiting verantwoording vorig jaar.
De definitieve stand van de reserve per 1 januari 2017 was 600,00, waardoor 1.571,00 moest
worden terugbetaald. Dit is gebeurd op 9 juni 201 7.
2. Cijfermatig juist.
De verantwoording klopt cijfermatig.
De ontvangen fractievergoeding bedraagt 12 x 167,00 = 2.004,00.
Met betrekking tot de uitgaven op het verslagformulier is voor een bedrag van 727,00 kosten
opgevoerd, te weten (zie nota's en afschriften):
1. Kosten zakelijke rekening ING
132,00
2. Rekening advertentie
l l 9,00
3. Rekening fractieoverleg
44,00
4. Rekening fractieoverleg
69,00
5. Rekening fractieoverleg
265,00
6. Rekening bloemen dodenherdenking
75,00
7. Afscheid wethouder Van Dongen
23,00
Totaal:

727,00

3. Toetsing rechtmatigheid.
Onder de uitgaven staat onder punt 6 en punt 7 zijn kosten waarvoor de fractievergoeding niet
is bedoeld. Er dient dus een totaalbedrag van 98,00 van de uitgaven te worden afgetrokken,
waarmee het totaal komt op 629,00.
4. Stand per 31 december/ berekening restitutie.
De berekening klopt in zoverre niet, dat de uitgaven zijn verminderd met 98,00 (zie onder
punt 3) tot 629,00.
De ontvangen fractievergoeding is 2.004,00, de totaaluitgaven worden dus 629,00, waardoor
het saldo van de inkomsten en uitgaven 1.375,00 bedraagt. De definitieve stand van de
reserve over 2016 bedraagt 600,00. Hiermee komt de voorlopige stand van de reserve op
1.975,00. De fractie dient dus 1.975,00 - (30% x 2.004,00) = 1.374,00 terug te betalen.
5. Aansluiting verantwoording met de betaalrekening.
De aansluiting met de betaalrekening is zichtbaar te maken, zie de aangeleverde
bankafschriften.

Frans Hoogervorst, 23 februari 20 I 8

