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Voorstel presidium

Onderwerp: 
Verordening fractieondersteuning gemeenteraad 
Albrandswaard 2022

Gemeenteraad 
13 juni 2022

Zaaknummer
487966
 

Portefeuillehouder
 

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
e.v.d.matten@albrandswaard.nl
 

 

Geadviseerd besluit
1. De Verordening fractieondersteuning gemeenteraad Albrandswaard 2022 vast te stellen;

2. De Verordening fractieondersteuning 2012 in te trekken;

3. De Verordening fractieondersteuning 2012 van toepassing te verklaren ten aanzien van op basis 
van die verordening verleende financiële bijdragen en de verantwoording, controle, vaststelling en 
afrekening van die financiële bijdragen.

Voorstel 
Inleiding
Het budget voor de fractieondersteuning wordt sinds 2012 uitgekeerd bij wijze van voorschot. Het 
beheren van dit voorschot geeft sommige fracties een extra belasting, omdat daarvoor vaak een privé-
bankrekening wordt gebruikt. Fracties kunnen namelijk zelf geen bankrekening openen. 
Om de kosten op declaratiebasis te laten uitkeren moet de verordening worden aangepast. Om meer 
duidelijkheid te verschaffen over waaraan het fractiebudget wel en waaraan niet mag worden 
uitgegeven is dit in de verordening zelf opgenomen. Let wel, het is geen uitputtende lijst. 
De griffier beheert de budgetten en beoordeelt of de ingediende of in te dienen declaraties voor 
vergoeding in aanmerking komen op grond van de bepalingen in deze verordening.
De wijzigingen zijn weergegeven in de was-wordtlijst (bijlage 2).
  

Beoogd effect
De verordening zo te wijzigen dat kosten uit het het fractiebudget op declaratiebasis kunnen worden 
vergoed.

Duurzaamheid
-

 

Bijlagen
1. Verordening fractieondersteuning gemeenteraad Albrandswaard 2022   
2. Was-wordt - Verordening fractieondersteuning gemeenteraad Albrandswaard 2012 versus 2022  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
13 juni 2022

Zaaknummer:
487966

Onderwerp:
 Verordening fractieondersteuning 
gemeenteraad Albrandswaard 
2022

gelezen het voorstel van het presidium,

gelet op 

artikel 33 van de Gemeentewet
overwegende, dat

- het wenselijk is om het budget voor de fractieondersteuning niet bij voorschot uit te keren;
 - de verordening uit 2012 moet worden aangepast om op declaratiebasis de kosten te vergoeden;

BESLUIT:

1. De Verordening fractieondersteuning gemeenteraad Albrandswaard 2022 vast te stellen;

2. De Verordening fractieondersteuning 2012 in te trekken;

3. De Verordening fractieondersteuning 2012 van toepassing te verklaren ten aanzien van op basis 
van die verordening verleende financiële bijdragen en de verantwoording, controle, vaststelling en 
afrekening van die financiële bijdragen.


