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Raadsvoorstel 

 
Zaaknummer:   \3. Bestuur\6731 
Datum voorstel:   31 mei 2016 
Datum collegevergadering:  -- 

Datum raadscommissie:  23 juni 2016 
Datum raadsvergadering:   7 juli 2016 
Portefeuillehouder:   dhr. Van Erk 

Behandelend ambtenaar:   J. Jaspers 
E-mailadres:   j.jaspers@hillegom.nl 
Telefoonnummer:     0252 - 537234 

 
Agendapunt:   
 

Griffie Raadsvoorstel 
Aan:   de raad van de gemeente Hillegom 
 

Onderwerp:  Verantwoording besteding fractieondersteuning 2015 
 

 

Wij stellen voor 
 

- conform het voorstel de bedragen vast te stellen van: 
a. de uitgaven per fractie die in 2015 uit de bijdrage bekostigd zijn; 

b. de wijziging van de reserves en de resterende reserves; 
c. de hoogte van de verrekening of terugvordering van ontvangen voorschotten. 
 

 

 
Inleiding 
Elk jaar ontvangen de fracties in de raad een budget voor fractieondersteuning, op basis 

van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning. Volgens artikel 10 
tweede lid van die verordening moet de raad in het daaropvolgende jaar de bedragen 
vaststellen van: 

a. de uitgaven van een fractie die in het vorige kalenderjaar uit de bijdrage bekostigd 
zijn; 

b. de wijziging van de reserve; 

c. de resterende reserve; 
d. de verrekening tussen de in onderdeel a. genoemde uitgaven en het ontvangen 

voorschot en, voor zover nodig, de hoogte van de terugvordering van ontvangen 

voorschotten. 
 
In onderstaande tabel zijn de diverse bedragen weergegeven. 
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Bestaand kader/context 

- Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning, artikel 5 t/m 11 
- Raadsbesluit n.a.v. evaluatie fractieondersteuning, 13-3-2008 
 

 
Argumenten 

De bestedingen voldoen aan de voorwaarden. 
Alle fracties hebben een verslag ingediend waarin zij de besteding van de toegekende 
budgetten toelichten. Deze verslagen liggen voor u ter inzage. De in dit voorstel 
verwerkte bestedingen voldoen, naar het oordeel van het Presidium, aan de voorwaarden 

die daarvoor in artikel 6 van de verordening zijn genoemd. 
 
 

Financiële consequenties 
De toegekende bedragen zijn als voorschot uitgekeerd. 
Het terug te vorderen bedrag vloeit terug naar de algemene middelen. 

 
 
Urgentie 

Geen. 
 
 

Bijlagen / achtergrondinformatie 

-  Overzicht van bestedingen uit budget fractieondersteuning 2015 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan    A. van Erk 
griffier      burgemeester 
 

 

 

Reserve Nieuwe

2015 reserve

Fractie (30% van 

jaarbedrag)

per 1-1-

2016

VVD 1875,00 1.093,51    781,49 0,00 562,50 618,75 562,50

Bloeiend 

Hillegom 2250,00 1502,45 747,55 0,00 675,00 703,13 675,00

CDA 2250,00 1899,08 350,92 28,12 675,00 646,88 675,00

PvdA 1500,00 43,56 1456,44 0,00 450,00 478,13 478,13

Groen Links 1500,00 232,15 1267,85 0,00 450,00 478,13 450,00

BBH 3750,00 826,92 2923,08 140,62 1125,00 984,38 1125,00

D66 1875,00 111,52 1763,48 0,00 562,50 562,50 562,50

Waarvan te 

reserveren

Maximale 

reserve

Bedragen in € Uitgekeerd 

bedrag

Besteed 

bedrag

Terug te 

vorderen
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Raadsbesluit 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
De raad van de gemeente Hillegom, 

  
gelezen het voorstel van de voorzitter en de griffier, 
 

gelet op het bepaalde in: 
-  artikel Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning, artikel 5 t/m 11 
- Raadsbesluit n.a.v. evaluatie fractieondersteuning, 13-03-2008 

 
 
besluit: 

 
- conform het voorstel de bedragen vast te stellen van: 

a. de uitgaven per fractie die in 2015 uit de bijdrage bekostigd zijn; 

b. de wijziging van de reserves en de resterende reserves; 
c. de hoogte van de verrekening of terugvordering van ontvangen voorschotten. 

 

 
Aldus besloten in de raadsvergadering van 7 juli 2016, 
 

 
 
 

de griffier       de voorzitter 
drs. P.M. Hulspas-Jordaan     A. van Erk 


