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Wij stellen voor: 

conform het voorstel de bedragen vast te stellen van: 

a. de uitgaven per fractie die in 2018 uit het toegekende fractiebudget bekostigd zijn; 

b. de hoogte van de verrekening of terugvordering van ontvangen voorschotten van het 

1e kwartaal 2018 

 

 

 

 

Inleiding 

In de raad van 8 november 2018 is besloten de fractieondersteuning te wijzigen vanaf 1 

april 2018. Het heeft als gevolg dat tot 1 april 2018 de oude verordening geldt en vanaf 1 

april de nieuwe. Voor de verantwoording van de uitgaven maakt dit geen verschil, wel 

voor de wijze van terugbetalen van voorschotten. In het eerste kwartaal is er sprake van 

een ontvangen voorschot. Vanaf het tweede kwartaal worden facturen/bonnetjes direct 

ingediend bij de griffie, gecontroleerd op rechtmatigheid en, indien akkoord, uitbetaald 

aan de fractie. 

Volgens artikel 11 maakt de griffie binnen drie maanden na het einde van het 

kalenderjaar een overzicht van de bestedingen. Het is aan de raad, na consultering van 

het presidium, om vast te stellen  

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

b. 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 (alleen voor het 1e kwartaal 2018) 

 

In onderstaande tabel zijn de diverse bedragen voor het 1e kwartaal weergegeven. 

 

 

 

 

 



1e kwartaal 2018 

 

Fractie Uitgekeerd 

voorschot 

1e kwartaal 

2018 

Besteed bedrag 

1e kwartaal 2018 

Terug te vorderen 

1e kwartaal 2018 

VVD € 468,75 €  10,56 €  458,19 

Bloeiend Hillegom € 562,50 €  164,44 €  398,06 

CDA € 562,50 €  42,35 €  520,15 

PvdA € 375,00 €  - €  375,00 

GroenLinks € 375,00 €  22,33 €  352,67 

BBH € 937,50 €  337,03 €  600,47 

D66 € 468,75 €  30,80 €  437,95 

 

2e t/m 4e kwartaal 2018 

 

Fractie Maximum te 

besteden 

bedrag 2018 

Besteed bedrag 

2e t/m 4e 

kwartaal 2018 

VVD € 1.864,44 € 33,62 

Bloeiend Hillegom € 2.085,56 € 812,29 

CDA € 2.488,90 € 254,10 

GroenLinks € 1.500,00 € 85,71 

BBH € 3.694,22 € 103,15 

D66 € 1.562,95 € 89,52 

 

Bestaand kader en context 

- Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning, artikel 8 t/m 11 

 

Argumenten 

De bestedingen voldoen aan de voorwaarden. 

Alle fracties hebben voor het 1e kwartaal 2018 een verslag ingediend waarin zij de 

besteding van de toegekende budgetten toelichten. Deze verslagen liggen voor u ter 

inzage. De griffie heeft voor het 2e t/m 4e kwartaal een overzicht gemaakt van 

ingediende, gecontroleerde en betaalde facturen/bonnetjes. De in dit voorstel verwerkte 

bestedingen voldoen, naar het oordeel van het Presidium, aan de voorwaarden die 

daarvoor in artikel 9 van de verordening zijn genoemd. 

 

Financiële consequenties 

De toegekende bedragen zijn voor het 1e kwartaal 2018 als voorschot uitgekeerd. 

Het terug te vorderen bedrag vloeit terug naar de algemene middelen. 

De door de griffie betaalde bedragen voor het 2e t/m 4e kwartaal vallen binnen het 

vastgestelde maximum bedrag van de fracties. 

 

Urgentie 

Geen. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

Overzicht van bestedingen uit budget fractieondersteuning 2018 

 

namens het Presidium,  

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



 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het voorstel van het Presidium, 

 

gelet op het bepaalde in: 

-  Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning, artikel 8 t/m 11 

 

besluit: 

 

conform het voorstel de bedragen vast te stellen van: 

a. de uitgaven per fractie die in 2018 uit het toegekende fractiebudget bekostigd zijn; 

b. de hoogte van de verrekening of terugvordering van ontvangen voorschotten voor het 

   1e kwartaal 2018 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 22 mei 2019, 

 

 

 

 

 

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

 


