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Aan de fractie van Samen Actief sr
t.a.v. M. Vermooien

Tevens per e-mail verzonden

verzendgegevens behandeld door
datum 20 juni 2022 afdeling Griffie

9,,9 ze»; ,, mr. drs. M. Huisman
zaaknummer: iOlà4]9
bijlagen 0 telefoon (0223-67) 8105

onderwerp
Vaststelling eindverantwoording fractievergoeding 210M4--Jame4Actief

uw gegevens
brief van n.v.t.

kenmerk n.v.t.

Geachte heer Vermooien,

Medio februari 2022 is door u het verslagformulier inzake de fractievergoeding over 2021 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 2021 (-/- € 332,-) en het bedrag dat u in reserve
mag houden (maximaal€ 150,-), hoeft uw fractie geen bedrag terug te betalen.

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 opmerkingen hebben, dan kunt u daarvoor contact
opnemen met uw griffier.

Hoogachtend,
na }kan»-+t ·on Den Helder,

J;) de Boer MSc. ~~M r1U1\')o/.'AT.lism~-
it]r raadsgriffie] T '.-""_ ._",

f+
Bent u het niet eens met het besluit in deze brief?
Wanneer u naar aanleiding van het hierboven vermelde besluit vragen mocft 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 lijd 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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VERSLAGFORMULIER FRACTIEVERGOEDING

Verantwoording over het jaar:

Fractie:

2021

SamenActiefSR

I. Overzicht inkomsten en uitgaven

Ontvangen fractievergoeding (AJ

Uitgaven: )
Omschrijving

€ 2.004

1. betalingsverkeer bankkosten € 117
2. fractieassisten vergoeding € 900
3. kunst en kitchen bon 01 € 280
4. 123 INKT.nl bon 02 € 42
5. 123 INKT.nl bon 03 € 42
6. 123 INKT.nl bon 04 € 35
7. 123 INKT.nl bon 05 € 23
8. gekocht op bon 06 € 41
9 xxxxxxxxxxx 0
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3910 123 INKT.nl bon 08
11 123 INKT.nl bon 09 24
12 123 INKT.nl bon 10 32
13 kunst en kichen bon 11 365
14 flow bon 12 46
15 kruitvat bon 13 5
16 123 INKT.nl bon 14 42
17 Arty Bakery en Kitchen bon 15 12-3 36
18 mitra bon 16 63
19 primera bon 17 8

131Totaal uitgaven (BJ € 2.116 l
) Kopie nota's en betaalbewijzen bijvoegen.

Saldo inkomsten/uitgaven (CJ € -112 1. 130

Toelichting doelmatigheid
1. betalingsverkeer bankkosten
2. fractieassist vergoeding
3. vanwege corona "gezamelijkheidsmaaltijc
4. inktcartride tbv fractiewerk
5. inktcartride tbv fractiewerk
6. inktcartride tbv fractiewerk
7. copieer papier tbv fractiewerk
8 copieer papier en cartridgetbv fractiewerk
9 xxxxxxxxxx
10 inktcartride tbv fractiewerk
11 inktcartride tbv fractiewerk
12 inktcartride tbv fractiewerk
13 zomer lunchoverleg met fractie. bon 11
14 fractielunch overleg bon 12
15 Kruitvat printerpapier
16 inktcartride tbv fractiewerk
17 gebak tbv "senior in t zonnetje" idee van de fractie Samen Actief



18 fractie Kerstpakket
19 inktcartride tbv fractiewerk

Restitutie: bedrag D -112 -30% A= 601,2

(D-E) = F

€ isl

€ -2
~1 1.

€ -7 1. aw
€ 33

€
-J  +yo

-112
33L

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:

Il. Verloop van gereserveerde middelen

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

Mutatie in reserve (bedrag vermeld bij (C)

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

Definitieve stand reserve per 1 januari 200x+1

FORMULIER VERKLARING FRACTIEVERGOEDING

Ondergetekenden:
4

a. naam:

b. naam:

C. van Driesten handtekening:

M.J. Driehuis-Jak 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: 4-feb-22

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


