
 

¥ 
Memo 

 
 

Datum: 5 juni 2009 
Aan: Presidium 
Van: mr. drs. M. Huisman 

Onderwerp: Wijze van verantwoorden fractievergoedingen 
 
 
Geachte leden van het presidium, 
 
De accountant heeft onlangs in het verslag van bevindingen voor de raad een beoordeling gegeven 
over de besteding van de fractievergoedingen over 2008. Hierbij is onder meer opgemerkt dat niet in 
alle gevallen aan de hand van de ingeleverde facturen het doel van de besteding is te herleiden c.q. 
de functionaliteit van de gedeclareerde kosten (bijvoorbeeld ‘representatiekosten’). Onduidelijk is 
daarbij in hoeverre deze passen binnen de in de toelichting van de verordening opgenomen 
kostensoorten.  
 
In verband hiermee wordt u voorgesteld, in afwijking van de tot nu toe gehanteerde werkwijze, in het 
vervolg de verantwoording over de besteding van de fractievergoedingen te agenderen voor de 
vergadering van uw presidium1. Aangezien de verantwoording binnen twee maanden na het einde van 
een kalanderjaar dient te worden overlegd (voor maart derhalve), kan de agendering in mei 
plaatsvinden.  
 
Daarnaast wordt u voorgesteld in het vervolg het bij deze memo gevoegde gewijzigde verslagformulier 
te hanteren voor het invullen van de verantwoording van de fractievergoeding. Achter de omschrijving 
van de uitgaven is een kolom toegevoegd, zodat een toelichting kan worden gegeven op de 
doelmatigheid van de opgevoerde kosten in relatie tot de kostensoorten genoemd in de verordening. 
Voorts dienen de uitgaven in het vervolg te worden voorzien van een genummerde factuur/nota.  
 
Het presidium wordt voorgesteld:  

1. in te stemmen met de in deze memo opgenomen wijze van verantwoording; 
2. het gewijzigde format ‘verslagformulier fractievergoeding’ (juni 2009) vast te stellen. 
      

 

                                                      
1 Deze werkwijze kan in lijn worden gezien met het bepaalde in artikel 12 van de Verordening op de fractieondersteuning 2007, 
waarin is bepaald dat: 

1. Elke fractie dient binnen twee maanden na het einde van een kalenderjaar bij de raad, door tussenkomst van het 
presidium, verantwoording af te leggen over de besteding van de financiële bijdrage voor fractieondersteuning, 
conform het formulier dat als bijlage bij deze verordening is vastgesteld. 

2. De verantwoordingen van de fracties liggen bij de griffier ter inzage en maken deel uit van de controle op de 
jaarrekening. 

 
 


