RAADSVERGADERING d.d. 7 juni 2018
Zaaknummer

Z-18-026578

Voorstelnummer

DOC-18-070258

Onderwerp

Verantwoording fractieondersteuning 2017

Agendapunt
Portefeuillehouder(s)

Frank Streng

Afdelingshoofd(en)

Griffie

Besluit
De raad van de gemeente Medemblik,
gelezen het bijbehorend voorstel van het presidium d.d. 30 april 2018;
gelet op de Gemeentewet artikel 33, lid 3; de verordening op de ambtelijke bijstand en
fractieondersteuning gemeente Medemblik 2011, incl. 1ste wijziging; artikel 12 ;
overwegende dat de fracties jaarlijks verantwoording dienen af te leggen over de besteding van de
fractieondersteuning ;

besluit
Bij dit voorstel behorende afrekening fractieondersteuning 2017 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden
op 7 juni 2018.

De griffier,

De voorzitter,
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Ter besluitvorming
Onderwerp
Vaststellen van de verantwoording van de fractieondersteuning 2017.

Aanleiding
Elke fractie ontvangt jaarlijks een voorschot als tegemoetkoming in de kosten voor het
functioneren van de fractie. De financiële bijdrage wordt aan de fracties toegekend om de
volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak te versterken. Na afloop van het
boekjaar leggen de fracties door overlegging van (kopieën van) facturen verantwoording af voor de
gemaakte declarabele kosten.

Voorstel
De verantwoording fractieondersteuning 2017 vast te stellen.

Beoogd resultaat
Geef aan wat het beoogd effect van je voorstel is. De raad vindt het belangrijk dat het uitgangspunt
een maatschappelijk effect is. Denk ook na over het resultaat. Streef ernaar dit effect in meetbare
termen op te schrijven (SMART). (Bijvoorbeeld: 75% minder aanrijdingen in de @straat in 2016).

Argumenten
De gemeenteraad is verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van de verordening. Daartoe
verschaft de griffie jaarlijks een overzicht van de besteding van de bijdrage fractieondersteuning
met (kopieën van) de bijbehorende nota’s aan het presidium. De verordening schrijft voor dat de
gemeenteraad het overzicht dient vast te stellen.

Financiën
Het betreft budget gemeenteraad 4425001. Het niet verantwoorde deel van de bevoorschotting
dient te worden teruggestort.

Communicatie
N.v.t.

Bijlagen
Overzicht verantwoording fractieondersteuning 2017

Commissie
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Behandeld in de commissie Bestuur en Middelen d.d. 17 mei 2018.
Behandeld in de raadsbrede commissie d.d. 24 mei 2018.
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