AGENDAPUNT NO 20.
Voorstel tot vaststelling van de
fractievergoedingen 2009.
AAN DE RAAD

Samenvatting/Advies
Voorgesteld wordt de fractievergoedingen 2009 aan de hand van de door de partijen ingediende
verantwoording onder in achtneming van de gemaakte opmerkingen vast te stellen.
Aanleiding tot het voorstel
Sinds januari 2007 is op basis van de verordening op de op de ambtelijke bijstand en
fractieondersteuning van de Gemeente Aalten de beoordeling van het verslag van de
fractievergoedingen neergelegd in het interne controleplan van de gemeente. De controller brengt
verslag uit aan de raad.
Inhoudelijke toelichting
De verantwoordingen zijn beoordeeld op reservering, vergoeding en uitgaven met nota’s en tellingen.
Basis vormt de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Gemeente Aalten 2005
(gewijzigd in 2009). In artikel 9 van de verordening zijn de bestedingsvoorwaarden van de financiële
bijdrage opgenomen. In lid 2 en de bijbehorende toelichting wordt vermeld, waarvoor de bijdrage niet
aangewend mag worden, zoals bv. de bekostiging van verkiezingscampagnes en kosten die
bestreden dienen te worden uit de maandelijkse onkostenvergoeding die raadsleden ontvangen
ingevolge het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.
Ofschoon er sprake is een grijs gebied, liggen de verantwoordingen over 2009 in lijn met die van de
voorafgaande jaren.
Wat kan nog beter:
1. In enkele gevallen moesten ontbrekende stukken worden nagevraagd. Vanaf de verantwoording
van 2010 wordt voor alle stukken conform de verordening een betaalbewijs of een nota/specificatie
overlegd. Ook voor die incidentele gevallen waar dit misschien in het verleden niet zo was.
2. Soms zijn kosten opgevoerd die eigenlijk in de verantwoording over 2008 hadden moeten worden
opgenomen. Ook de gemeente moet haar kosten verantwoorden conform de regels van BBV in het
jaar waarop de kosten betrekking hebben. Dit is ook essentieel voor de berekening van de reserve.
Vanaf 2010 wordt dezelfde lijn gevolgd als de gemeente. Nu zijn hier nog geen correcties op
toegepast.
Besteding per fractie:
CDA:
De verantwoording door het CDA is onderbouwd door middel van nota’s dan wel bankafschriften. In
de verantwoording zijn echter wel een achttal nota’s opgenomen die betrekking hadden op 2008.
Voor de berekening van de reserve maakt dit echter niets uit omdat de uitgaven hoger zijn dan de
fractievergoeding.
Christen Unie:
De door de Christen Unie opgestelde verantwoording is grotendeels onderbouwd door nota's of een
specificatie. Voor 3 nota's wordt de onderbouwing gemist, maar gezien de geringe aard (90 euro) zijn
deze nota's conform de fractieverantwoording meegenomen.
Gemeentebelangen:
De verantwoording door Gemeentebelangen is onderbouwd door middel van nota’s. Wel zijn er 3
nota’s met betrekking op 2008. Die hebben geen gevolg voor de reserveberekening.
Progressieve Partij:
De verantwoording van de Progressieve Partij is onderbouwd door middel van nota’s.
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P.v.d.A.:
Deze verantwoording is voor het grootste deel onderbouwd door nota’s. Ėėn nota had betrekking op
2008. Deze heeft echter geen invloed op de berekening van de reserve.
V.V.D.:
De verantwoording van de V.V.D. is onderbouwd door middel van nota’s. Ėėn nota had betrekking op
2008 en deze zou invloed hebben op de reserve. De VVD heeft echter al een terugbetaling over 2008
gedaan. Nu wordt afgezien van correctie, omdat de terugbetaling over 2008 lager uitgevallen zou zijn
wanneer de bewuste nota in 2008 was opgevoerd. De nota van GraafschapTV is ten behoeve van de
gemeenteraadsverkiezingen en dus in strijd met artikel 9 van de verordening en met name de
toelichting daarop, die luidt dat er geen verkiezingscampagnes uit de bijdrage mogen worden
bekostigd.
De bestedingen voor fractievergoeding 2009 zijn vastgesteld op:
- CDA
€ 5.289
- Christen Unie
€ 1.615
- Gemeentebelangen € 2.821
- Progessieve partij
€ 2.455
- P.v.d.A
€ 3.133
- V.V.D.
€ 2.050
De reserveringen per 1 januari 2010 worden als volgt:
De reserve van het CDA, Gemeentebelangen en Progressieve partij blijft 0.
De reserve van de Christen Unie was € 197 per 1 januari 2009 en wordt € 332.
De reserve van de P.v.d.A. was € 675 en wordt € 0.
Bij de V.V.D. was de reserve € 600 en wordt € 550.
Voor geen enkele fractie geldt dat een verrekening met de voorschotten voor 2011 moet
plaatsvinden.

Aalten, 17 augustus 2010

W.P.N. van Dijk
controller van de gemeente Aalten

DE

RAAD

DER

GEMEENTE

AALTEN;

gelezen het voorstel van de controller d.d. 17 augustus 2010;
gelet op het bepaalde in de verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning van de
gemeente Aalten 2005;

BESLUIT:

1. de fractievergoedingen over het jaar 2009 vast te stellen conform de in het raadsvoorstel
genoemde bedragen;
2. de reserve per fractie vast te stellen op de in het raadsvoorstel genoemde bedrag.

AALTEN, 7 september 2010
De Raad voornoemd,
De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

G. Berghoef

