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Geachte mevrouw Bais,
Van u hebben wij in medio maart 2018 het verslagformulier inzake de fractievergoeding over 2017
ontvangen. 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

€ 3.996,€ 2.229,€ 1.767,-

Stand reserve per 1 januari 2017
Mutatie in 2017
Stand reserve per 31 december 2017
Toegestane stand reserve
Terug te betalen

€ 1.199,-

€~,-i:':f6q€ 2.966,€ 1.199,€ 1.767,-

Op basis van de stand van de reserve per 31 december 2017 en het bedrag dat u in reserve mag houden,
dient u € 1. 767,- terug te betalen. U wordt verzocht dit bedrag binnen vier weken over te maken op
rekeningnummer NL~NGH 0285003704 onder vermelding van: restitutie fractie VVD inzake
fractievergoeding 20L_". ~
0
Hoogachtend,
Gemeenteraad van Den Helder,
voorzitter
/
Koen Schu.il(ng/

griffier
.
mr. drs. M. HuismM

!'\

Indien u meent, dat u
r dit pes1u1t '].Dl'lîSreeks in uw belang bent getroffen, kunt u dit op grond van artikel 7:1 van de Algemene
wet Bestuursrecht
a~
r-make ifde raad van de gemeente Den Helder, Postbus 36, 1780 AA DEN HELDER. In dat geval dient u
binnen zes ~~l'I na v rzen ·
van deze brief een gemotiveerd bezwaarschrift bij de raad in te dienen. Het bezwaarschrift dient te
zijn gedagtékefnd, uw n
en adres te vermelden, het besluit te omschrijven en in kopie bij te sluiten waartegen bezwaar wordt
gemaakt en de grond
van het bezwaar te vermelden. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit.
. Wanneer u van oordee b t dat gelet op de in deze zaak betrokken belangen onverwijlde spoed een voorlopige beslissing op korte
termijn vereist, kunt u 'elijktijdig 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.

Postbus 36

1780 AA Den Helder

www.denhelder.nl

telefoon 14 0223

VERSLAGFORMULIER FRACTIEVERGOEDING

Verantwoording over het jaar:

2017

Fractie:

WD

I. Overzicht inkomsten en uitgaven
Ontvangen fractievergoeding (A)
1. 17-1-2017
Vergoedingjanuari
2. 27-1-2017
Vergoeding februari
3. 24-2-2017
Vergoeding maart
4. 29-3-2017
Vergoeding april
5. 24-4-2017
Vergoeding mei
6. 29-5-2017
Vergoeding juni
7. 26-6-2017
Vergoeding juli
8. 31-7-2017
Vergoeding augustus
9. 28-8-2017
Vergoeding september
10. 27-9-2017
Vergoeding oktober
11. 31-10-2017
Vergoeding november
12. 27-11-2017
Vergoeding december
Uitgaven:

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

Omschrijving
1-4-2017
1-7-2017
1-10-2017
1-1-2018
1-10-2017
10-3-2017
10-3-2017

3.996,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

333,00
333,00
333,00
333,00
333,00
333,00
333,00
333,00
333,00
333,00
333,00
333,00

*)
Kosten Rabobankrekening 1 januari t/m 31 maart
Kosten Rabobankrekening 1 april t/m 30 juni
Kosten Rabobankrekening 1 juli t/m 30 september
Kosten Rabobankrekening 1 oktober t/m 31 december
Kosten website WD Den Helder
Declaratie t.b.v. aanschaf boeken (omgevingsrecht, staatsri
Declaratie t.b.v. aanschaf boek (aanbesteden doe je zo)

Totaal uitgaven (B)

€
€
€
€
€
€
€

397,67
402,84
401,94
402,69
330,00
214,00
79,50

€

2.228,64

€

1.767,36

Definitieve stand reserve per 1 januari 2017

€

1.198,80

Mutatie in reserve (bedrag vermeld bij (C)

€

1.767,36

*) Kopie nota's en betaalbewijzen bijvoegen.

Saldo inkomsten/uitgaven (C)
Toelichting doelmatigheid
Posten:
1 t/m 4
Instandhouden bankrekening voor ontvangen gemeentelijke fractievergoeding.
Posten:
5
T.b. v. instandhouden website VVD Den Helder (denhelder. vvd.nl)
Post:
6 en 7
Vergaring van kennis t.b. v. fractieleden a.g. v. lopende dossiers in gemeenteraad
ll. Verloop van gereserveerde middelen

Voorlopige stand reserve per 31 december 2017 (D):
Restitutie:

bedrag (D) -30% (A) = (E)

Definitieve stand reserve per 1 januari 2018

(D-E)=F

€

2.966,16

€

1.767,36

€

1.198,80

FORMULIER VERKLARING FRACTIEVERGOEDING
Ondergetekenden:
a. naam:

K. Visser

handtekening:

b. naam:

J. Kostelijk

handtekening:

Verklaren hierbij in hun hoedanigheid van voorzitter, respectievelijk lid van de fractie van: WD
dat het verslag over de besteding van de fractievergoeding en de stand
van de reserve over het kalenderjaar 2017 naar waarheid is gedaan.

Datum:

14 maart 2018

