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  Raadsvergadering van 27 oktober 2015 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 L. Hooghiemstra/registratienr.:  

13 oktober 2015 

L. Hooghiemstra 

0224 – 210512  

vaststellen fractievergoedingen 2014 

Domein Burger en Bestuur 

15.018915 

 

 

Aanleiding/samenvatting 

Op grond van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Schagen 2013 ontvangen 

de raadsfracties een vergoeding voor fractieondersteuning. In de Verordening ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning is in artikel 11 bepaald, dat elke fractie jaarlijks verantwoording aflegt over de 

inkomsten en uitgaven van een boekjaar.  

Het vaststellen van de fractievergoeding 2014 is een bevoegdheid van de raad. 

 

Voorgesteld besluit 

De uitgaven van afzonderlijke fracties over 2014, die in overeenstemming zijn met de Verordening 

ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Schagen 2013 vast te stellen,  conform bijlage 1. 

 

Financiële gevolgen 

In totaal is over 2014  een voorschot bedrag van € 12.130,--  aan fractievergoedingen beschikbaar 

gesteld.  Na vaststelling van de definitieve fractievergoedingen moet  een bedrag van in totaal  

€ 5.591,97  worden terugbetaald. 

 

Doelstelling en maatschappelijke effecten 

De raad legt op transparante wijze verantwoording af over de besteding van de gemeente  

ontvangen bedragen voor het versterken van hun kaderstellende, controlerende en 

volksvertegenwoordigende taak. 

 

Advies adviseur Administratieve Organisatie en Interne Controle 

Door de vaststelling van de “Verordening op de Auditcommissiegemeente Schagen 2015” is er voor 

deze commissie geen adviserende  rol meer weggelegd bij de afrekening van de fractiebudgetten.   

Afgesproken is dat de adviseur Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) de 

uiteindelijke afrekening, na een eerste toets door de griffie,  controleert.  

 

De adviseur AO/IC is  akkoord met de voorgestelde afrekening. 
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Communicatie 

De fracties worden per brief geïnformeerd over de vaststelling van de fractievergoeding 2014. 

 

 

De griffier van de gemeente Schagen, 

 

Mevrouw E. Zwagerman 



Registratienr. 15.018915  LUUDH  Raadsvoorstel en -besluit 

*15.018915*   
 

 Relatie met:  

 

 

Raadsvoorstel en- besluit Pagina 3 van 3 
 

 

 

 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van de griffier d.d. 13 oktober 2015;  

gelet op het bepaalde in artikel 1, lid 2 van de Verordening ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning Schagen 2013; 

 

besluit: 

 

De uitgaven van afzonderlijke fracties over 2014, die in overeenstemming zijn met de Verordening 

ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Schagen 2013 vast te stellen, conform bijlage 1. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 27 oktober 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


