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Datum raadsvergadering: 29 mei 2013   Agenda nr.:  

Portefeuillehouder: Burgemeester   Registratiecode:  

Onderwerp: Verantwoording bijdrage fractieondersteuning 2012 

 
 
 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 
 

Voorstel   
 
Samenvatting:  
De raadfracties ontvangen jaarlijks een voorschot op de kosten welke de fracties door het jaar heen 
maken voor fractieondersteuning. Binnen de eerste drie maanden van het jaar moet er verantwoording 
worden afgelegd over de besteding van de bijdrage. In dit voorstel wordt verantwoording afgelegd over 
het gebruik van de bijdragen over 2012. 

 
Wij stellen u voor: 
1. De door fracties aangeleverde verantwoording voor de besteding van het budget fractieondersteuning 

2012 conform het voorstel vast te stellen. 
2. De door de fracties aangegeven reserveringen vast te stellen voor 2013, te weten € 4.299,90. 
3. Tot verrekening van de overschotten over te gaan, te weten € 5.521,90. 

 
 

Aanleiding   
 
De raadfracties ontvangen jaarlijks een voorschot op de kosten welke de fracties door het jaar heen 
maakt voor ondersteuning. Het budget voor fractieondersteuning is bedoeld om fracties in de gelegenheid 
te stellen met deze bijdrage hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te 
versterken. 
Het budget per fractie is samengesteld uit een vast deel, namelijk € 1000,- per fractie en flexibel deel, 
waarbij per fractielid € 250,- euro aan het budget wordt toegevoegd.  
Eind augustus 2012 is één fractielid uit de fractie VLP gestapt. Het opgestapte fractielid is verder gegaan 
als zelfstandige fractie onder de naam PeP. Deze fractie heeft € 1000,- voor de fractie en een flexibel deel 
van € 83,32 ontvangen. 
De fractie VLP heeft een bedrag van € 83,32 minder ontvangen i.v.m. vermindering raadszetel van 
september t/m december 2012. 
De jaarlijkse bijdrage voor de fractieondersteuning is op 29 september 2006 door de raad vastgesteld. 
 

 
Kader    
In de verordening fractieondersteuningsbudget is vastgelegd dat elke fractie binnen drie maanden na het 
einde van het kalenderjaar verantwoording aflegt over de besteding van het fractieondersteuningsbudget. 
Dit is door alle fracties gedaan. 
 
In de Roosendaalse verordening zijn de volgende categorieën opgenomen waarop de bestedingen van 
deze budgetten kunnen worden geboekt, namelijk: 
 
A. facilitair en administratief: zoals, administratieve kosten, porto, telefoonkosten ed; 
B. inhoudelijke fractie ondersteuning: zoals vakliteratuur, inhuur externen, fractieassistenten; 
C. fractiegerichte opleidingen: zoals cursussen en coaching gericht op de fractie als geheel; 
D. ondersteuning bij de organisatie van fractie-/themabijeenkomsten: bijvoorbeeld kosten als zaalhuur, 

sprekers, organisatiekosten, versturen van uitnodigen; 
E. professionaliseren fractie: zoals de kosten van de website, nieuwsbrief en spreekuur. 
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Motivering / toelichting   
 
De bestedingen en verrekeningen over fractieondersteuningsbudgetten 2012 zijn als volgt: 

 
* Verandering raadszetel van september tot en met december 2012 

 
 
 
Het presidium heeft op 10 april 2013 ingestemd met bovenstaande afrekening. 
De te betalen voorschotten voor 2013 zijn als volgt gedaan: 
 
 
 
 

basisbedrag 
zetel-

afhankelijke 
bijdrage 

voorschot 
2013 

Roosendaalse Lijst  €   1.000,00   €   2.500,00   €   3.500,00  

CDA  €   1.000,00   €   1.250,00   €   2.250,00  

VVD  €   1.000,00   €   1.500,00   €   2.500,00  

VLP  €   1.000,00   €   1.000,00   €   1.750,00  

PvdA  €   1.000,00   €   1.000,00   €   2.000,00  

SP  €   1.000,00   €      750,00   €   1.750,00  

GroenLinks  €   1.000,00   €      500,00   €   1.500,00  

Nieuwe Democraten  €   1.000,00   €      250,00   €   1.250,00  

PeP  €   1.000,00   €      250,00  €   1.250,00 

 €  17.750,00  

 

 
Voor de te verrekenen bedragen van 2011 (in totaal € 5.521,90) zullen nota’s worden verzonden. 
 

RL CDA VVD VLP PvdA SP 
Groen 
Links 

Nieuwe 
Democraten 

 
PeP TOTALEN 

INKOMSTEN                    

Ontvangen 
fractieonder
steuning € 3.500,00 € 2.250,00 € 2.500,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 1.750,00 € 1.500,00 € 1.250,00 € 1.000,00 € 17.750,00 

Verandering 
raadszetel in 
2012 -€ 83,32* € 83,32* € 0,00 

Reservering 
voorgaande 
jaren € 975,00 € 0,00 € 750,00 € 675,00 € 600,00 € 525,00 € 450,00 € 38,27 € 0,00 € 4.013,27 

totaal 
inkomsten € 4.475,00 € 2.250,00 € 3.250,00 € 2.591,68 € 2.600,00 € 2.275,00 € 1.950,00 € 1.288,27 € 1.083,32 € 21.763,27 

UITGAVEN                    

Categorie A € 194,22 € 166,60 € 334,80 € 203,40 € 74,66 € 408,71 € 341,38 € 0,00 € 0,00 € 1.723,77  

Categorie B € 350,00 € 900,00 € 62,54 € 239,93 € 82,50 € 310,60 € 49,90 € 400,00 € 0,00 € 2.395,47 

Categorie C € 676,57 € 670,57 € 0,00 € 0,00 € 747,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.095,06 

Categorie D € 1.071,60 € 0,00 € 519,00 € 373,24 €0,00 € 0,00 € 0,00 € 942,25 € 429,50 € 3.335,59 

Categorie E € 1.271,47 € 530,25 € 94,01 € 253,79 € 0,00 € 0,00 € 123,40 € 0,00 € 537,95 € 2.810,87 

totaal 
uitgaven € 3.563,86 € 2.267,42 € 1.010,35 € 1.070,36 € 905,08 € 719,31 € 514,68 € 1.342,25 € 967,45 € 12.360,76 

restsaldo € 911,14 -€ 17,42 € 2.239,65 € 1.521,32 € 1.694,92 € 1.555,69 € 1.435,32  - € 53,98 € 115,87 € 9.402,51 

reservering 
(max 30% 

van 
jaarbudget) € 1.050,00 € 0,00 € 750,00 € 600,00 € 600,00 € 525,00 € 450,00 € 0,00 € 324,90 € 4.299,90 

te 
verrekenen € 0,00 € 0,00 € 1.489,65 € 921,32 € 1.094,92 € 1.030,69 € 985,32 € 0,00 € 0,00 € 5.521,90 
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Financiële aspecten en consequenties   
In de begroting is € 15.473 opgenomen voor fractieondersteuning. Het saldo van te verrekenen/terug te 
storten bedragen levert een voordelig saldo op dit budget op van € 3.244,90. 
 

Bijlagen   
1. Overzichten uitgaven per fractie 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
De griffier, De burgemeester, 
E.M.J. van Straaten-Noyons J.M.L. Niederer   
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Datum raadsvergadering: 29 mei 2013   Agenda nr.:  

Portefeuillehouder: Niederer   Registratiecode: GRIFFIE/2013- 

Onderwerp: Verantwoording bijdrage fractieondersteuning 2012 

 
 
 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het presidium d.d. 10 april 2013. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur d.d. 22 mei 2013. 
 
Besluit: 
 

1. De door fracties aangeleverde verantwoording voor de besteding van het budget 
fractieondersteuning 2012 conform het voorstel vast te stellen. 

2. De door de fracties aangegeven reserveringen vast te stellen voor 2013, te weten € 4.299,90. 
3. Tot verrekening van de overschotten over te gaan, te weten € 5.521,90. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  29 mei 2013. 
 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


