Raadsvoorstel
AGENDAPUNT NO. 8.
Voorstel tot vaststellen van de fractievergoeding
over 2015

AAN DE RAAD

Samenvatting
Voorgesteld wordt de fractievergoedingen 2015 onder inachtneming van de gemaakte opmerkingen
vast te stellen.
Inleiding
Sinds januari 2007 is op basis van de Verordening 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. De
verordening is gebaseerd op een model van de VNG.
Op grond van de verordening zijn de fracties jaarlijks verplicht om aan de raad verantwoording af te
leggen over besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning.
Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
De Verordening op de ambtelijke ondersteuning en fractieondersteuning 2005. Aangepast bij
raadsbesluit van 8 september 2009 en 20 december 2011.
Inhoudelijke toelichting op het voorstel
Fractievergoedingen 2015 bijzonderheden per fractie:
CDA: er is 1 correctie doorgevoerd (factuur t.o.r. opgenomen). Van een tweetal facturen hadden de
kosten betrekking op 2014 maar zijn in 2015 betaald en verantwoord
CU: geen opmerkingen
GB: 1 factuur is betaald en verantwoord in 2015 terwijl de kosten behoren in 2016
HMV: 1 factuur had betrekking op kosten gemaakt in 2014 maar is in 2015 betaald en verantwoord
PP: geen opmerkingen
PvdA: van een tweetal facturen hadden de kosten betrekking op 2014 maar zijn in 2015 betaald en
verantwoord
VVD: van een tweetal facturen hadden de kosten betrekking op 2014 maar zijn in 2015 betaald en
verantwoord
De fractievergoeding 2015 vaststellen op
CDA
€ 3.375,90
CU
€ 978,69
GB
€ 2.002,88
HMV
€ 1.113,31
PP
€ 2.114,04
PvdA
€ 863,63
VVD
€ 342,55
De reserveringen per 31 december 2015 vaststellen op
CDA
€0
(was € 309,93)
CU
€ 562,09
(was € 408,59) Terugbetalen in 2017 € 741,43
GB
€ 702,73
(was € 590,44) Terugbetalen in 2017 € 227,25
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HMV
PP
PvdA
VVD

€ 562.09
€0
€ 491,77
€ 562,09

(was € 0)
(was € 0)
(was € 538,65)
(was € 585,53)

Terugbetalen in 2017 € 198,22
Terugbetalen in 2017 € 624,49
Terugbetalen in 2017 € 87,04

Alternatieve beleidskeuzes
n.v.t
Financiële consequenties
n.v.t.
Participatie en Communicatie
n.v.t.
Vervolgstappen inclusief tijdspad
n.v.t.
Bijlagen
- bestedingsoverzichten per fractie

Aalten, 27 juni 2016

W.P.N. van Dijk
Controller

F. Scheuter
Team Financiën en Administratie

De raad van de gemeente Aalten
gezien het voorstel van de controller d.d. 27 juni 2016

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Verordening op ambtelijke- en fractieondersteuning
van 2005;

BESLUIT

1. de fractievergoedingen over 2015 vast te stellen conform de in het raadsvoorstel genoemde
bedragen;
2. de reserve per 31-12-2015 per fractie vast te stellen op het in het raadsvoorstel genoemde
bedrag.

AALTEN, 20 september 2016
De Raad voornoemd,
De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

G. Berghoef

