Aan:

presidium 23 mei 2022

Van:

griffie

Betreft:

Verantwoording fractieondersteuning 2021

Aanleiding
Elke fractie ontvangt jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het
functioneren van de fractie. De financiële bijdrage wordt aan de fracties toegekend om hun
volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak te versterken.
De raad 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
na controle van het financieel verslag de hoogte vaststelt van:
a. de financiële bijdrage;
b. het te verrekenen verschil tussen de vastgestelde financiële bijdrage en het ontvangen
voorschot;
c. de wijziging van de reserve, en
d. de resterende reserve.
In dit kader treft uw presidium bijgaand aan het raadsvoorstel Verantwoording fractieondersteuning
2020 + bijlage waarin per fractie een overzicht van de ingediende nota’s is opgenomen.1
(Let wel: in de bijlage bij het raadsvoorstel is geen rekening gehouden met de terugbetaling van
een deel van de fractievergoeding door de fracties PvdA, PWF en PW2010 i.v.m. de fusie tot
MORGEN! (voor de periode november-december 2021). Per saldo zullen deze fracties derhalve nog
een hoger bedrag dienen terug te betalen.)
De fracties hebben thans gebruik gemaakt van een vernieuwd verslagformulier, waarbij de fracties
zelf dienen aan te geven op welke posten bepaalde kosten naar hun mening geboekt dienen te
worden. De griffie is bij het opstellen van het raadsvoorstel vooralsnog uitgegaan van de door de
fracties aangeleverde verslagformulieren, doch zij wenst echter wel het volgende onder de
aandacht te brengen bij het presidium.
Advertenties/publicaties
Door de fracties VVD, GemeenteBelangen, PvdA, PWF, PW2010 en ChristenUnie zijn nota’s
ingediend met betrekking tot geplaatste advertenties/publicaties. In het verslagformulier
fractievergoeding is hieromtrent opgenomen dat slechts advertenties/publicaties met een zakelijke
mededeling betrekking hebbende op de werkzaamheden van de fractie voor verrekening in
aanmerking komen. Wat, uitgaande van de ‘niet-lijst’ op de tweede pagina van het
verslagformulier, niet voor verrekening in aanmerking komt, zijn advertenties/publicaties met
inhoudelijke partijpolitieke opvattingen en verkiezings- en campagneactiviteiten. Dit is gebaseerd
op artikel 7 tweede lid van de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Medemblik
2019.
Voor de goede orde treft uw presidium bij deze memo een overzicht aan van de
advertenties/publicaties waarvan de kosten gedeclareerd zijn. Een aantal van deze
advertenties/publicaties zijn beschrijvend (beschrijving van de werkzaamheden van de fractie, van
een bepaalde (raads)vergadering of een beschrijving van de gang van zaken van actuele
onderwerpen) maar bevatten daarnaast ook partijpolitieke opvattingen. Daarnaast is door een
aantal fracties een declaratie ingediend voor een advertentie met een nieuwjaarswens. Ook zijn
publicaties ingediend voor het plaatsen van columns.
In het presidium van 12 april 2021 is in het kader van de afrekening van de fractievergoedingen 2020
besloten dat voor dat jaar alle ingediende publicaties ten laste van de fractievergoedingen konden
worden gebracht maar dat dit voor 2021 niet meer zou kunnen omdat de verordening alsdan strikt
zou worden toegepast. Op basis van het vorenstaande is het advies van de griffie nu dan ook om
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De nota’s zelf kunnen desgevraagd beschikbaar worden gesteld.

advertenties/publicaties met enkel partijpolitieke opvattingen, columns en kerst- en
nieuwjaarswensen niet voor verrekening met de fractievergoeding in aanmerking te laten komen.
Overige kosten
Door een aantal fracties zijn daarnaast declaraties ingediend waarvan de griffie van mening is dat
deze kosten niet vallen onder een van de in het verslagformulier genoemde categorieën (van de
wel-lijst). Dit betreft:
Fractie PvdA
- Wifi-abonnement B. de Jong; Dit zijn naar de mening van de griffie geen
administratiekosten ten behoeve van de gehele fractie.
Fractie Hart voor Medemblik
- Kosten visitekaartjes en rol-up banners;
- Ontwikkeling social media, visitekaartjes, briefpapier, rollbanners;
- Creatie Social media content.
Naar de mening van de griffie zijn deze kosten niet te scharen onder de noemers
administratiekosten ten behoeve van de gehele fractie, het opzetten of onderhouden van een
website of informatieverstrekking door de fractie maar moeten deze kosten gezien worden als
campagne/verkiezingsactiviteiten.
Voorstel
Naar aanleiding van het vorenstaande wil de griffie dan ook twee opties aan het presidium
voorleggen:
1. Het presidium geeft de griffie opdracht om een aangepast raadsvoorstel op te stellen,
rekening houdende met het hiervoor genoemde met betrekking tot de
advertenties/publicaties en met betrekking tot de overige kosten.
of
2. Het presidium stemt in met het raadsvoorstel fractievergoedingen 2021 zoals thans
bijgevoegd bij de stukken.

