Beantwoording vragen uit de oriënterende commissies
Nummer

DOC-18-073419

Zaaknummer

Z-17-013442

Naam commissielid

S. Visser

Fractie

CU

Onderwerp

Fractieondersteuning

Datum waarop de vraag is gesteld

18 mei 2018

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de meningvormende commissie.
Portefeuillehouder
Afdeling

1.

Klopt het dat het fractiebudget overschreden mag worden binnen een
bepaalde limiet? Waar is dit vastgelegd?

antwoord

Jaarlijks worden de fracties bevoorschot. De fracties kunnen aanspraak maken op dit
voorschot door direct na afloop van het boekjaar facturen te overleggen die passen
binnen de regels voor besteding.
Het deel van de financiële bijdrage waarop een fractie voorwaardelijk aanspraak maakt
en dat niet wordt gebruikt, wordt door de raad gereserveerd voor gebruik door die
fractie in de volgende jaren (Artikel 11, eerste lid). Als er in die jaren verkiezingen
plaatsvinden, dan wordt de reserve na verkiezingen beschikbaar gesteld aan de fractie
die onder dezelfde naam terugkeert, dan wel aan de fractie die naar het oordeel van de
raad als rechtsopvolger daarvan kan worden beschouwd (vierde lid). Omdat het niet
wenselijk is dat een reserve eindeloos groeit is hier wel een maximum aan verbonden
(tweede lid).
Uit: Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente
Medemblik, 2011, incl. 1ste wijziging
Artikel 11 Reservering niet-gebruikte financiële bijdrage
1. De raad reserveert het in het jaar niet gebruikte gedeelte van de bijdrage toekomend
aan een fractie ter besteding door die fractie, in het volgend jaar.
2. De totale reserve is niet groter dan het vaste gedeelte dat de fractie in het
voorgaande kalenderjaar toekwam ingevolgde het tweede lid van artikel 8. Het overige
niet-gebruikte deel vloeit terug in de gemeentekas.
3. Het beroep op in enig kalenderjaar opgebouwde reserve, komt tot uitdrukking in de
afrekening als bedoeld in artikel 12 over dat jaar.
4. Bij splitsing van een fractie wordt de reserve verdeeld over de betrokken fracties
naar evenredigheid van het aantal bij splitsing betrokken leden.
5. De reserve blijft na de verkiezingen beschikbaar voor de fractie die onder dezelfde
naam terugkeert, dan wel voor de fractie die naar het oordeel van de raad als

rechtsopvolger daarvan kan worden beschouwd.
6. De niet-gebruikte bijdragen en reserveringen van een fractie die na de verkiezingen
niet terugkeert, dan wel geen rechtsopvolger heeft, vloeien terug naar de
gemeentekas.

