-

--- - -

--------

Aan de voormalige fractie van de Vrije Socialisten

T.a.v. de fractievoorzitter, mw. K. van Driesten
IJsselmeerstraat 180
1784 MA DEN HELDER

Tevens per e-mail verzonden

verzendgegevens
behandeld door
datum
: 11 juli 2018
Griffie
kenmerk : AU18.07233
dhr. mr. drs. M. Huisman
bijlagen : geen
telefoon (0223) 67 8101
onderwerp
Vaststelling eindverantwoordingen fractievergoeding 2017 en 2018
vml. Vrije Socialisten

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

Geachte mevrouw Van Driesten,
Eind juni 2018 is door u het gewijzigde verslagformulier inzake de fractievergoeding over 2018 ingediend
Eerder is het door u ingevulde verslagformulier over 2017 ontvangen Onder toepassing van het bepaalde
in artikel 12 van de Verordening op de fractieondersteuning 2007 volgt dat u op basis van de door u
overgelegde eindverantwoording over 2017 en 2018 een bedrag ad € 579,95,- dient terug te betalen. Dit
betreft het resterende bedrag dat nog over is aan ontvangen fractievergoeding, aangezien uw fractie geen
deel meer uit maakt van de gemeenteraad De achterliggende stukken van de beoordeling ter zake liggen
voor u ter inzage bij de griffier.
U wordt verzocht het bedrag ad€ 579,95,- binnen vier weken over te maken op rekeningnummer
BNGNL60BNGH0285003704 onder vermelding van: restitutie voormalige fractie Vrije Socialisten inzake
fractievergoeding 2017 en 2018.
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 Hel~
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Koen Schuiling

griffier
mr. drs. M Huil,nan\ ~,
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Indien u ~nt, d tu door dit
uit rechtsreeks in uw belang bent getroffen, kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet
Bestuursrecht uw ez
enbaar maken bij de raad van de gemeente Den Helder, Postbus 36. 1780 AA DEN HELDER. In dat
geval dient u bin · es weken na verzending van deze brief een gemotiveerd bezwaarschrift bij de raad in te dienen. Het
bezwaarschrift di~e zijn gedagtekend, uw naam 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.

Drs. F. Bijlweg 20
1784 MC Den Helder

Postbus 36
1780 AA Den Helder

www.denhelder.nl

telefoon 14 0223

VERSLA GFORMULIER FRA CTIEVERGOEDING
Verantw oording over het jaar:
Fractie:

2017

Vrije Socialisten

I. Overzicht inkomsten en uitgaven
Ontvangen fractievergoeding (AJ

€

Uitgaven:
*J
Omschrijving
1. bon 1 30-01-2017
2. bon 2 02-05-2017
3. bon 3 20-07-2017
4. bon 4 14-09-2017
5. bon 5 12-10-2017
6. bon613-11-2017
7. bankkosten
8. fractieassistente

€
€
€
€
€
€
€
€

996

8

20
23
13

30
21

32
600

Totaal uitgaven (BJ

€

747

€

249

*) Kopie nota's en betaalbewijzen bijvoegen.

Saldo inkomsten/uitgaven (CJ
Toelichting doelmatigheid
1. bon 3 bon 5 kosten lunch fractie
2. bon 1,2,4,6 inkt/cartridge
3. bankkosten 32, 10
4. fractieassistente 600,00

5.
6.

7.
8.

ll. Verloop van gereserveerde middelen
Definitieve stand reserve per 1 januari 2017

€

203

Mutatie in reserve (bedrag vermeld bij (C)

€

249

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

€

452

Restitutie:

bedrag D

452

-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 200x+1

(0-E) = F

€

€

ió.3
299

,\

FORMULIER VERKLARING FRACTIEVERGOEDING
Ondergetekenden:
a. naam:

Gvvf0 o~,,k

b. naam:
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handtekening:
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--·-··--,

I -

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

,

VERSLAGFORMULIER FRACTIEVERGOEDING
Verantwoording over het jaar:
Fractie:

2018
Vrije Socialisten

I. Overzicht inkomsten en uitgaven
Ontvangen fractievergoeding (A)

€

Uitgaven:
*)
Omschrijving
1. Cartridge
2. Cartridge
3. Bankkosten
4. fractieassisitente
5.
6.
7.
8.

€
€
€
€
€
€
€
€

249

5
8
8
100

Totaal uitgaven (B)

€

121

€

128

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

€

299

Mutatie in reserve (bedrag vermeld bij (C)

€

128

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

€

427

*) Kopie nota's en betaalbewijzen bijvoegen.

Saldo inkomsten/uitgaven (C)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Toelichting doelmatigheid
Videoland cartridge bon1
Videoland bon2
Rabobank 31/01,28/02,31/03
kosten fractieassistent jan/februari

ll. Verloop van gereserveerde middelen

Restitutie:

bedrag D

-30% A=

€

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

€

427

FORMULIER VERKLARING FRACTIEVERGOEDING
Ondergetekenden:
a. naam:

~handtekening:

b. naam:

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

