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onderwerp 
Vaststelling eindverantwoording fractievergoeding 2020 -VVD 

Geachte mevrouw Bais, 

Eind mei 2021 is door u het verslagformulier inzake de fractievergoeding over 2020 ingediend. 
Onder toepassing van het bepaalde in artikel 12 van de Verordening op de fractieondersteuning 2007 
merken wij het volgende op. 

Op basis van de stand van de reserve per 31 december 2020 (€ 3.280,51) en het bedrag dat u in reserve 
mag houden (maximaal€ 974,70), dient uw fractie€ 2.305,81 terug te betalen. U wordt verzocht dit bedrag 
binnen vier weken over te maken op rekeningnummer NL60BNGH0285003704 o.v.v. restitutie fractie VVD 
inzake fractievergoeding 2020. 

De achterliggende beoordeling voor de vaststelling van de eindverantwoording van de fractievergoeding ligt 
voor u ter inzage bij de Griffie. Mocht u nog vragen en/of opmerkin n hebben, dan kunt u daarvoor contact 
opnemen met uw griffier. 

tend, 
enteraad van Den Helder, 

Bent u het niet eens met het besluit in deze brief? 
Wanneer u naar aanleiding van het hierboven vermelde besluit vragen mocht hebben, dan kunt u ons altijd voor een verdere toelichting 
bellen. Het telefoonnummer staat bovenaan deze brief. Bezwaar maken gaat als volgt. U kunt als belanghebbende tegen dit besluit 
binnen zes weken na de bovenaan deze brief vermelde dag waarop het besluit is verzonden met een brief (niet per e-mail} een 
bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad van Den Helder, ter attentie van het secretariaat van de Commissie voor de 
bezwaarschriften, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. In het bezwaarschrift moet het volgende staan: 
• uw contactgegevens zoals uw naam en adres (en telefoonnummer); 
• de dagtekening; 
• het kenmerk van het besluit en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt een kopie van het besluit (deze 
brief) meesturen); 
• de reden(en) waarom u bezwaar indient en wat het besluit volgens u moet zijn; 
• uw handtekening. 
Het indienen van een bezwaarschrift of tussentijds bellen schort niet de werking van het hierboven vermelde besluit op. Dat betekent dat 
het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Kunt u vanwege de spoedeisendheid van de betrokken 
belangen een beslissing op uw bezwaarschrift niet afwachten? Dan kunt u gelijktijdig met of na de indiening van uw bezwaarschrift de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, vragen een voorlopige voorziening te treffen 
om de werking van het besluit voor de duur van uw bezwaarschriftprocedure te schorsen. Houdt u er rekening mee dat de rechtbank 
hiervoor kosten in rekening brengt. Zie ook: www.rechtspraak.nl. 
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3.249,00Totaal:

Met betrekking tot de uitgaven op het verslagformulier is voor een bedrag van 1.167,29
kosten opgevoerd, te weten (zie nota's en afschriften):
1, 2,3,5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 en 15. Bankkosten
4 en 8. ICT-kosten DRM
12, 19 en 20. Vakliteratuur
16, 17 en 18. Technische middelen

1. Aansluiting verantwoording vorig jaar.
De definitieve stand van de reserve per 1 januari 2020 was 1.198,80, waardoor 2.359,63
moest worden terugbetaald. Dit is gebeurd op 23 november 2020.

2. Cijfermatig juist.
De verantwoording is cijfermatig juist.
De ontvangen fractievergoeding bedraagt
5 X 333,00 = 1.665,00
1 x 84,00 = 84,00 (verrekening vertrekkend fractielid Dijk)
6 X 250,00 = 1.500,00

Totaal: 1.167,29

3. Toetsing rechtmatigheid.
De opgevoerde kosten zijn rechtmatig.

4. Stand per 31 december/ berekening restitutie.
Er bestaat recht op een fractievergoeding van 3 .249,00, de totaaluitgaven zijn 1.167,29,
waardoor het saldo van de inkomsten en uitgaven 2.081,71 bedraagt. Hiermee komt de
voorlopige stand van de reserve op 3.280,51. De fractie dient dus 3.280,51 - 974,70 (30% x
3.249,00) = 2305,81 terug te betalen. De definitieve stand van de reserve per 1 januari 2021
komt hiermee op 974,70.

5. Aansluiting verantwoording met de betaalrekening.
Het transactieoverzicht sluit aan bij de verantwoording.
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