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Vaststelling eindverantwoording fractievergoeding 2021 - VVD

Geachte mevrouw Bais,

Begin maart 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 (€ 2.742,12) en het bedrag dat u in reserve
mag houden (maximaal € 900), dient uw fractie € 1.842,12 terug te betalen. U wordt verzocht dit bedrag
binnen vier weken over te maken op rekeningnummer NL60BNGH0285003704 o.v.v. restitutie fractie WO
inzake fractievergoeding 2021.

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,
De gemeenteraad van Den Helder,

mr. ars. 14.-8epportursman
aa«sostej

£ ·4J.A. (Jan) de Bier MSc.
voorzitter

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 Heider, 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 vermeide 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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VERSLAGFORMULIER FRACTIEVERGOEDING

Verantwoording over het jaar: 2021
Fractie: VVD DEN HELDER

I. Overzicht inkomsten en uitgaven

Ontvangen fractievergoeding (A) 3.000,00
1. 3-2-2021 Vergoeding januari € 250,00
2. 5-2-2021 Vergoeding februari € 250,00
3. 11-3-2021 Vergoeding maart € 250,00
4. 23-3-2021 Vergoeding april € 250,00
5. 29-4-2021 Vergoeding mei € 250,00
6. 10-5-2021 Vergoeding juni € 250,00
7. 1-6-2021 Vergoeding juli € 250,00
8. 28-6-2021 Vergoeding augustus € 250,00
9. 3-8-2021 Vergoeding september € 250,00
10. 1-9-2021 Vergoeding oktober € 250,00
11.3-11-2021 Vergoeding november € 250,00
12. 29-11-2021 Vergoeding december € 250,00

Uitgaven: )
Omschrijving

1. 12-1-2021 Kosten Oranjepakket € 1,70
2. 10-2-2021 Kosten Oranjepakket € 1,70
3. 10-3-2021 Kosten Oranjepakket € 1,70
4. 10-4-2021 Kosten Oranjepakket € 1,95
5. 10-5-2021 Kosten Oranjepakket € 1,95
6. 12-5-2021 ORM ICT Solutions factuur nr. 210500 € 780,45
7. 12-5-2021 ORM ICT Solutions factuur nr. 210039 € 30,25
8. 12-5-2021 ORM ICT Solutions factuur nr. 201293 € 79,86
9. 10-6-2021 Kosten Oranjepakket € 1,95
10 10-7-2021 Kosten Oranjepakket € 1,95
11 14-7-2021 ORM ICT Solutions factuur nr. 210749 € 85,12
12. 10-8-2021 Kosten Oranjepakket € 1,95
13. 10-9-2021 Kosten Oranjepakket € 1,95
14. 9-10-2021 Kosten Oranjepakket € 1,95
15. 10-11-2021 Kosten Oranjepakket € 1,95
16. 10-12-2021 Kosten Oranjepakket € 1,95
17 31-12-2020 Bol.com bestelling € 234,25

Totaal uitgaven (BJ € 1.232,58
) Kopie nota's en betaalbewijzen bijvoegen.

Saldo inkomsten/uitgaven (CJ € 1.767,42

Toelichting doelmatigheid
Posten: 1-5; 9-10, 12-16
Instandhouden bankrekening voor ontvangen gemeentelijke fractievergoeding.
Post: 6
1 licentie Busniness Basic (emai/adres info@vvddenhelder.nl}
3 licenties Microsoft Office 365 Business Standard (email+ Office)
3 licenties Microsoft Office 365 Exchange Online Plan 1 (alleen email "@vvddenhelder.nl")
Post 7



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

€ 974,70

€ 1.767,42

€ 2.742,12

€ 1.842,12

Instandhouden website en doorlinken naar website
Post 8
Ondersteuning bij oplossen met problemen email "@vvddenhelder.nl"
Post 11
3 nieuwe licenties Microsoft Office 365 Exchange Online Plan 1 {alleen email)
Post 17
Diverse boeken over gemeenteraad en onderwerpen gemeentepolitiek
en over de gemeenteraad en de toekomst van de lokale politiek

II. Verloop van gereserveerde middelen

Definitieve stand reserve per 1 januari 2021

Mutatie in reserve (bedrag vermeld bij (C)

Voorlopige stand reserve per 31 december 2021 (D):

Definitieve stand reserve per 1 januari 2022

FORMULIER VERKLARING FRACTIEVERGOEDING

Ondergetekenden:

(D-E)=F € 900,00

a. naam:

b. naam:

P. Bais

R. Bruin

handtekening:

handtekening:

Verklaren hierbij in hun hoedanigheid van voorzitter, respectievelijk lid van de fractie van: VVD
dat het verslag over de besteding van de fractievergoeding en de stand
van de reserve over het kalenderjaar 2021 naar waarheid is gedaan.

Datum: 01 maart 2021


