
Motie Verantwoording Fractievergoeding 

De gemeenteraad van Nieuwkoop, bijeen op 8 november 2018; 

constaterende: 

• dat er de laatste tijd veel ophef en onvrede was over de het gebrek aan openheid 
over de onkostenvergoedingen bij onder andere Europarlementariërs;  

• dat er vanuit de samenleving behoefte is aan openheid in de besteding van 
overheidsgelden en onkostenvergoedingen; 

• De Nieuwkoops fracties sinds enige jaren géén verantwoording meer afleggen van de 
besteding van de fractievergoeding; 
De fractievergoeding dit jaar verhoogd is en bestaat uit :

o jaarlijks € 700 per fractie + € 50 per zetel 
o uitsluitend in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen verhoogd wordt met 

€ 500 per raadszetel + € 2.500  
• dat de fractievergoeding bedoeld is als tegemoetkoming in de kosten voor het 

functioneren van de fractie, voor politieke ondersteuning; 

overwegende: 

• dat de fractievergoeding belangrijk is om de volksvertegenwoordigende, 
kaderstellende en controlerende rol kunnen versterken.  

• dat de samenleving recht heeft op inzage in de besteding van gemeenschapsgeld; 
• dat fracties niets te verbergen hebben als het gaat om de besteding van de 

fractievergoedingen;  
• dat fracties maximaal transparant willen zijn; 
• het vertrouwen in de (lokale) politiek hiermee verbetert kan worden; 
• dat de verantwoording op een eenvoudige maar transparante wijze uitgevoerd kan 

worden;  

concluderende: 

• dat de Nieuwkoopse fracties (weer) op een transparante wijze verantwoording willen 
afleggen van de besteding van de door haar ontvangen fractievergoedingen; 

Spreek uit dat: 

• elke fractie, binnen drie maanden na het einde van een kalenderjaar, een beknopt 
schriftelijk verslag uitbrengt over de besteding van de fractievergoedingen. Om alle 
fracties in de gelegenheid te stellen eenvoudig en eenduidig een verklaring af te 
leggen over het bestede geld, is er een eenvoudig verantwoordingsformulier 
opgesteld; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de fractie van de SGP-ChristenUnie 

Elias van Belzen 



VERANTWOORDINGSFORMULIER 
FRACTIEVERGOEDING *JAAR* 

Fractie 
___________________________________________________________________ 
Naam:  
Adres:  
Woonplaats:  

Periode 
___________________________________________________________________ 
Van:  

Verantwoording 
___________________________________________________________________
1. Beginstand 1 januari *jaar*  €  
2. Bij: bijdrage over het jaar *jaar*  €  
3. Bij: Overige ontvangsten / rente  €  
4. Af: Uitgaven, totaal  €  
 Hieronder op dit formulier specificeren  ________________ 
5. Eindstand 31 december *jaar*  €  

Specificatie van de uitgaven: 

 Fractieassistent  

 Fractieberaad (koffie, thee, huur ruimte e.d.)  

 Diensten derden  

 Onderzoek  

 Studie  

 Overige, te weten  

Verklaring 
___________________________________________________________________ 
Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Ter verantwoording 
van alle in dit formulier opgenomen kosten, kan hij/zij desgewenst op verzoek de 
desbetreffende bewijsstukken overleggen.  

Ondertekening* 
___________________________________________________________________ 
Naam ________________________  Naam________________________________ 
Datum ________________________  Datum_______________________________ 
Handtekening _______________________ Handtekening__________________________ 

___________________________________________________________________

* Door een tweede fractielid indien aanwezig



Toelichting verantwoordingsformulier fractieondersteuning 
Indien u na het lezen van deze instructie nog vragen heeft over het invullen van het 
verantwoordingsformulier, kunt u contact opnemen met de griffie. 

In uw verordening, waar de fractievergoeding is geregeld (Verordening ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning), staat in artikel 5.3 dat de vergoeding bestaat uit een bedrag van € 700 
per fractie en € 50 per fractielid per jaar. Eenmalig in het jaar van de 
gemeenteraadsverkiezingen aangevuld € 500 per fractielid en met € 2.500. 

Conform uw genoemde verordening is verantwoording niet nodig. Desondanks heeft de raad 
bij motie op 8 november 2018 uitgesproken dat het wel wenselijk is dat elke fractie, binnen 
drie maanden na het einde van een kalenderjaar, een beknopt schriftelijk verslag uitbrengt 
over de besteding van de fractievergoedingen. Om alle fracties in de gelegenheid te stellen 
eenvoudig en eenduidig een verklaring af te leggen over het bestede geld, is dit 
verantwoordingsformulier opgesteld.  
De fracties krijgen dit formulier toegestuurd via de griffie. De ingevulde formulieren kunt u bij 
de griffie inleveren en deze zal ervoor zorg dragen dat deze gebundeld worden en bij de 
(controle van de) jaarrekening worden betrokken.  

Aan het begin van de raadsperiode 2018-2022 bestaat de gemeenteraad van Nieuwkoop uit 
zes fracties. Al deze fracties hebben recht op een fractievergoeding. De bijdragen zijn bedoeld 
als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie: om hun 
volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken. 
Op grond van artikel 6.2 van de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning mag 
de bijdrage niet gebruikt worden ter bekostiging van: 
a. uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen; 
b. betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of 

natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) 
geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie; 

c. giften (met een gift wordt hier bedoeld een geldbedrag voor een goeddoel); 
d. uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het 

rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen; 

De verantwoordingsformulieren worden niet standaard gepubliceerd, op de website, 
Nieuwkoop Nieuws, etc.. De verantwoordingsformulieren zijn echter openbaar en kunnen op 
verzoek door derden ingezien worden. De onderliggende stukken (facturen en bonnen) zijn via 
de griffier op te vragen bij de individuele raadsfracties. 


