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Onderwerp

Vaststelling verantwoording fractieondersteuning 2010

Voorgesteld Besluit

De verantwoording en de reservepositie van de fracties over
het jaar 2010 vast te stellen conform bijgevoegd overzicht.

Samenvatting
In de verordening op de fractieondersteuning zijn artikelen opgenomen waarin o.a.
de verstrekking en verantwoording van de gelden ten behoeve van het functioneren
van de diverse fracties, de fractieondersteuning, wordt geregeld. Tevens is bepaald
dat de reserve die door de fracties is opgebouwd uit de nog niet bestede bijdragen
van een bepaald jaar door de raad moet worden vastgesteld en niet hoger mag zijn
dan 50% van de in het jaar daarvoor ontvangen vergoeding. Indien de reserve hoger
is dan de genoemde 50% van de ontvangen vergoeding dan dient het overschot te
worden verrekend met de nog te ontvangen vergoeding voor het nieuwe jaar.
Drie leden van de rekenkamercommissie hebben de fractieverantwoording en de
reservepositie van de fracties beoordeeld. Zij adviseren de raad de verantwoording
en de reservepositie volgens bijgevoegd overzicht vast te stellen.
De opgebouwde reserve blijft bij alle fracties onder de 50% van de ontvangen
vergoeding.

Waarom naar de Raad?
Ter uitvoering van de verordening beoordelen drie leden van de
rekenkamercommissie de fractieverantwoording en zij berichten de raad over hun
bevindingen. De raad stelt daarna de verantwoording en de reservepositie van de
fracties vast.

Doelstelling en beoogd effect
De fractievergoedingen zijn bedoeld om de volksvertegenwoordigende,
kaderstellende en controlerende rol te versterken. De verordening
Fractieondersteuning geeft aan op welke wijze de verantwoording daarover
plaatsvindt en hoe dit wordt gecontroleerd.

Argumenten en alternatieven
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N.v.t.

Hoe gaan we de doelstelling bereiken en is evaluatie nodig?
N.v.t.

Communicatie
N.v.t.

Kosten, baten, dekking
De voorschotten 2011 worden in één termijn uitgekeerd (1.500,-) binnen het door de
raad vastgestelde budget.)
Portefeuillehouder: n.v.t.
Behandelend ambtenaar voor technische vragen:
A.F.K. Klinkenberg (tel. 0255-567520)
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