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1. Vast te stellen de Verordening op de fractieondersteuning 2015.
2. De Verordening op de fractieondersteuning 2006 in te trekken.
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Verordening op de fractieondersteuning 2015
De gemeenteraad van de gemeente Velsen;
Gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van Velsen;
Gelet op artikel 33 van de Gemeentewet
besluit:

1. Vast te stellen de Verordening op de fractieondersteuning 2015.
2. De Verordening op de fractieondersteuning 2006 in te trekken.
3. De Verordening op de fractieondersteuning 2015 treedt in werking per 1 januari 2016.

Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. fractie:
elke groepering in de gemeenteraad die ten tijde van het begin van
een nieuwe zittingsperiode van de raad is geregistreerd
overeenkomstig artikel G3 van de Kieswet.
b. financiële bijdrage: de bijdrage waarop een fractie aanspraak kan maken ingevolge deze
verordening;
c. verantwoording:
een opgave van de, binnen het kader van deze verordening, door een
fractie gemaakte kosten;
e. reserve
een in de verantwoording toegestane reservering, die maximaal 50%
mag bedragen van de financiële bijdrage.
Artikel 2
1. Bij de start van zijn zittingsperiode stelt de raad voor de duur van die periode de hoogte
vast van de jaarlijkse financiële bijdrage.
2. De financiële bijdrage wordt halfjaarlijks in gelijke delen uitgekeerd op een door de fractie
aangegeven bankrekening.
Artikel 3
1. De financiële bijdrage wordt van gemeentewege verleend en is bestemd voor de dekking
van kosten die verband houden met de uitvoering of ondersteuning van de werkzaamheden
van de fractie, voor zover die kosten niet op andere wijze worden gedekt.
2. De financiële bijdrage mag in elk geval niet worden gebruikt ter bekostiging van:
a. bijdragen aan politieke partijen dan wel met politieke partijen verbonden instellingen,
anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten en/of goederen) geleverd ten
behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde declaratie;
b. uitgaven welke bestreden dienen te worden uit de vergoedingen die de fractieleden
ingevolge de Gemeentewet toekomen;
c. giften, leningen en voorschotten;
d. uitgaven ten behoeve van raadsleden;
e. uitgaven ten behoeve van bedrijven waarover raadsleden middellijk of onmiddellijk
zeggenschap hebben;
f. kosten voor kantoorruimte buiten het stadhuis;
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g. buitenlandse reizen van de fractie.
Artikel 4
1. Bij aanvang van elke zittingsperiode benoemt de raad een Controlecommissie voor de
fractieverantwoording, bestaande uit drie raadsleden.
2. De Controlecommissie kan alleen besluiten nemen als alle leden aanwezig zijn.
3. De leden van de Controlecommissie worden benoemd voor de duur van de zittingsperiode.
Leden kunnen zelf ontslag nemen uit de Controlecommissie of door de raad, op voordracht
van het Presidium, van hun functie worden ontheven.
Tussentijdse vacatures worden zo snel mogelijk ingevuld door de raad.
Artikel 5
1. De fracties leggen jaarlijks vóór 1 februari een verantwoording voor aan de
Controlecommissie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het door de griffie opgestelde
‘format fractieverantwoording’.
2. Ter onderbouwing van de verantwoording worden gespecificeerde facturen / bonnen
overlegd. Indien deze niet beschikbaar zijn, kan een bedrag gespecificeerd worden door
een kopie van het betreffende bankafschrift over te leggen of door een schriftelijke
toelichting door of namens de fractievoorzitter.
3. Indien het totaal aan in de verantwoording opgevoerde kosten lager is dan de financiële
bijdrage waarop de fractie aanspraak kan maken, kan in de verantwoording een reservering
worden opgenomen.
Die reservering mag niet groter zijn dan 50% van de financiële bijdrage.
4. In de verantwoording mogen geen andere reserveringen worden opgenomen dan de in lid 3
bedoelde reservering.
5. Het eindtotaal van in de verantwoording opgenomen bedragen, eventueel vermeerderd met
de in lid 3 bedoelde reservering, mag niet hoger zijn dat de financiële bijdrage waarop de
fractie aanspraak kan maken.
Artikel 6
1. De taak van de Controlecommissie is te beoordelen of de kosten die de fracties hebben
opgevoerd in hun verantwoording, past binnen de in deze verordening geformuleerde
randvoorwaarden.
2. a. Indien in de verantwoording kosten zijn opgenomen die naar de mening van de
Controlecommissie in strijd zijn met artikel 3 of wanneer de commissie van oordeel is dat
niet wordt voldaan aan andere bepalingen van deze verordening, geeft zij dit
gemotiveerd aan in haar advies.
b. De Controlecommissie informeert de betreffende fractie over haar standpunt en biedt die
fractie de gelegenheid een reactie te geven op het advies, dan wel de verantwoording
aan te passen.
c. Als die reactie niet leidt tot een ander standpunt van de Controlecommissie en de fractie
de opgestelde verantwoording handhaaft, wordt de toelichting van de fractie toegevoegd
aan het advies van de Controlecommissie.
3. Als de som van in een verantwoording opgenomen bedragen, eventueel vermeerderd met
de in artikel 5, lid 3 bedoelde reserve, lager is dan de financiële bijdrage waarop een fractie
aanspraak kan maken, dient de betreffende fractie het verschil tussen dat eindtotaal en de
financiële bijdrage aan de gemeente terug te betalen.
De Controlecommissie memoreert dat in haar advies.
4. De Controlecommissie legt de beoordeelde verantwoordingen, vergezeld van haar advies,
binnen twee maanden na ontvangst ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.
5. De raad kan op basis daarvan besluiten de in het geding zijnde uitgaven respectievelijk de
te veel uitbetaalde financiële bijdrage(n) terug te vorderen, dan wel te verrekenen met de
financiële bijdrage voor het lopende jaar.
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Artikel 7
1. Indien een fractie na verkiezingen niet terugkeert in de nieuwe gemeenteraad, dient de
voormalige fractievoorzitter van die fractie er voor te zorgen dat uiterlijk op de laatste dag
van de maand volgend op die waarin nieuwe raad is geïnstalleerd, een verantwoording bij
de Controlecommissie wordt ingediend, met dien verstande dat deze verantwoording
betrekking heeft op het lopende jaar tot aan de datum van installatie van de nieuwe raad.
2. In deze verantwoording mogen ook posten worden opgenomen ten behoeve van de
afwikkeling van lopende verplichtingen van de oude fractie, voor zover deze passen binnen
de in deze verordening geformuleerde randvoorwaarden.
3. Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in de verantwoording
geen reserve als bedoeld in artikel 5, lid 3 wordt geaccepteerd en de hoogte van de
financiële bijdrage waarop de fractie aanspraak kon maken, bepaald zal worden naar rato
van de periode dat de fractie nog als zodanig heeft gefunctioneerd in het lopende jaar.
4. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing in het geval dat een fractie tijdens een
zittingsperiode ophoudt te bestaan, met dien verstande dat de aanspraak op de financiële
bijdrage vervalt met ingang van de maand volgend op die waarin de fractie hiervan
kennisgeving heeft gedaan.
Artikel 8
1. Bij splitsing van een fractie ontstaan twee of meer deelfracties.
De bepalingen in deze verordening zijn, tenzij anders vermeld, van overeenkomstige
toepassing op deelfracties.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 2, lid 1, wordt de hoogte van de financiële bijdrage
voor een deelfractie bepaald door de bijdrage waarop de fractie vóór de splitsing aanspraak
kon maken, te verdelen over de daaruit ontstane deelfracties naar rato van het aantal
fractieleden per deelfractie.
3. Voor de ontstane deelfracties vervalt met ingang van de 1e dag van de maand volgend op
die waarin de splitsing aan de raadsvoorzitter is gemeld, de aanspraak op een financiële
bijdrage op basis van artikel 2, lid1; met ingang van dezelfde datum kunnen zij aanspraak
maken op een financiële bijdrage op basis van lid 2 van dit artikel.
4. De fractievoorzitter van de opgesplitste fractie draagt er zorg voor dat uiterlijk op de laatste
dag van de maand volgend op die waarin de splitsing aan de raadsvoorzitter is gemeld, bij
de Controlecommissie een verantwoording wordt ingediend, met dien verstande dat deze
verantwoording betrekking heeft op het lopende jaar tot aan de 1e van de maand volgend
op die waarin de splitsing aan de raadsvoorzitter is gemeld.
5. In deze verantwoording mogen ook posten worden opgenomen ten behoeve van de
afwikkeling van lopende verplichtingen van de opgesplitste fractie, voor zover deze passen
binnen de in deze verordening geformuleerde randvoorwaarden.
6. Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in de verantwoording
geen reserve als bedoeld in artikel 5, lid 3 wordt geaccepteerd en dat de hoogte van de
financiële bijdrage waarop de fractie aanspraak kon maken, bepaald zal worden naar rato
van de periode dat de fractie nog als ongesplitste fractie heeft gefunctioneerd in het
lopende jaar.
Artikel 9
1. Bij samenvoeging van twee of meer fracties worden, met ingang van de maand volgend op
die waarin die samenvoeging aan de raadsvoorzitter is gemeld, de financiële bijdragen van
de oorspronkelijke fracties samengevoegd, met dien verstande dat de financiële bijdrage
voor de nieuwe fractie nooit hoger kan zijn dan het op basis van artikel 2 bepaalde bedrag.
2. In de verantwoording van de samengevoegde fractie over het samenvoegingsjaar wordt
het totaal aan aanspraken op financiële bijdragen vermeld dat in het betreffende jaar
bestond. Voor de bepaling van de hoogte van de reserve als bedoeld in artikel 5, lid 3,
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wordt uitgegaan van 50% van de financiële bijdrage waarop de samengevoegde fractie
aanspraak kan maken.
3. In het geval een deelfractie besluit samen te gaan met een andere fractie, kan de raad op
advies van de Controlecommissie besluiten de financiële bijdrage die bij het ontstaan van
die deelfractie voor de andere deelfractie is bepaald op basis van het tweede lid van artikel
8, te herzien.
Artikel 10
In alle gevallen, waarin deze verordening niet of niet genoegzaam voorziet, beslist de raad.
Artikel 11
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.
2. Bij de inwerkingtreding van deze verordening worden alle als fracties functionerende
groeperingen in de gemeenteraad ook als fracties in de zin van deze verordening
beschouwd.
3. Bij de inwerkingtreding van deze verordening wordt de hoogte van de financiële bijdrage
voor de resterende zittingsperiode van de raad bepaalt op het onder de Verordening op de
fractieondersteuning 2006 geldende bedrag.
4. Met de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de Verordening op de
fractieondersteuning 2006.
Artikel 12
Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening op de fractieondersteuning 2015’.

Bijlage
Handreiking bij verantwoording o.g.v. Verordening op de fractieondersteuning 2015
Vastgesteld door de gemeenteraad van Velsen op 17 december 2015
“De fracties leggen jaarlijks vóór 1 februari een verantwoording voor aan de
Controlecommissie”, zo vermeldt het eerste lid van artikel 5 van de Verordening op de
fractieondersteuning 2015. Om een handreiking te bieden voor deze verantwoording en aan te
geven welke kosten niet en welke wel ten laste van deze financiële bijdrage mogen worden
gebracht, zijn in overleg onderstaande regels opgesteld. Dit is geen uitputtende lijst, maar
vormt de “jurisprudentie”, die dient als handvat voor de fracties.
Deze spelregels zijn door de gemeenteraad van toepassing verklaard vanaf het jaar 2015.
Kosten werving raadsleden
Kosten website
Telefoonkosten en ict apparatuur voor
raadsleden en steunfractieleden
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Mogen niet uit de fractievergoeding worden
betaald.
De kosten hiervan mogen voor maximaal 50% uit
het fractiebudget worden betaald.
Mogen niet uit de fractievergoeding worden
betaald.
Voor raads- en steunfractieleden vallen deze
onder de onkostenvergoeding die zij krijgen.

Kosten ledenbijeenkomsten
Kosten cursussen steunfractieleden
Kosten bijeenkomsten niet-raadsleden
Abonnement voor fracties en
steunfractieleden
Reiskosten raadsleden en
steunfractieleden

Heidag in Nederland
(raadsleden en steunfractieleden)
Politieke bijeenkomsten; bijeenkomsten
om verantwoording af te leggen of
informatie op te halen

Kosten advertenties

Representatiekosten
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Mogen niet uit de fractievergoeding worden
betaald.
Mogen worden vergoed uit het fractiebudget.
Niet uit het fractiebudget.
Abonnementen mogen niet uit het fractiebudget
worden betaald.
1. Als het een zogenaamde "dienstreis" betreft,
dus een reis die wordt gemaakt in opdracht van
de fractie, kunnen de kosten gedeclareerd
worden bij de fractie en betaald worden uit het
fractiebudget, tenzij het een reis is binnen de
gemeentegrenzen; dus alleen kosten buiten de
gemeente in opdracht van de fractie mogen
gedeclareerd worden. Mag niet in strijd zijn /
overlappen met de Verordening Rechtspositie
wethouders, raads- en commissieleden 2015.
2. Bij een "dienstreis" in opdracht van de raad
(bijv. als AB-lid een vergadering moet bijwonen)
kunnen de reiskosten bij de griffie worden
gedeclareerd; ook dit geldt alleen voor reiskosten
buiten de gemeente. Mag niet in strijd zijn
.overlappen met de Verordening Rechtspositie
wethouders, raads- en commissieleden 2015.
3. Dit moet expliciet uit de declaratie blijken.
4. Voor steunfractieleden zitten de reiskosten voor
sessievergaderingen in de maandelijkse
vergoeding. Deze mogen dus niet uit het
fractiebudget vergoed worden.
De kosten van een heidag in Nederland mogen
uit het fractiebudget betaald worden.
Als een politieke bijeenkomst in de gemeente
wordt georganiseerd op initiatief van de fractie en
het onderwerp betreft de lokale politiek of iets dat
speelt in de gemeente, dan kunnen de kosten
voor maximaal 50% uit het fractiebudget betaald
worden. De fractie informeert zich dan immers in
de gemeente en/of raadpleegt de bevolking over
een bepaald issue.
De afzender moet helder zijn in de advertentie: de
raadsfractie van…..
Het moet duidelijk zijn dat de fractie uit de
gemeenteraad verantwoordelijk is en de inhoud
moet een relatie hebben met het raadswerk. De
kosten mogen voor maximaal 50% uit het
fractiebudget betaald worden. Het presidium
dringt wel aan op terughoudendheid. Vanaf twee
maanden voorafgaand aan de
gemeenteraadsverkiezingen mogen kosten voor
advertenties niet uit het fractiebudget betaald
worden..
- Externe relaties (niet behorend tot de fractie):
cadeaus e.d. mogen tot maximaal € 50,00 uit het
fractiebudget worden bekostigd.
- Interne relaties (raadsleden uit de eigen fractie):

