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Benoeming commissie fractievergoeding 2008

Voorgesteld wordt om te besluiten:
1.
2.

Een commissie fractievergoeding 2008 in te stellen;
De volgende leden te benoemen in de commissie fractievergoeding 2008:
……………………
……………………
……………………;

Gemeenteraad van Nieuwkoop

E.R. van Holthe
griffier

F. Buijserd
voorzitter

Toelichting
Vanuit de gemeenteraad zijn raadsleden voorgedragen als “commissie belast met de
controle van de besteding van de bijdragen van de fractieondersteuning” kortweg
“commissie fractievergoeding 2008” genoemd. De raadsleden zijn:
………………….
………………….
………………….
De taak van deze commissie is omschreven in art. 13 lid 2 van de Verordening voor
ambtelijke bijstand en fractieondersteuning. In art. 13 lid 3 staat omschreven: de raad
adviseren over de uitgaven van 2008, de hoogte van de gewijzigde en resterende
reserve en de verrekening met of de terugvordering van de voorschotten.
De artikelen 8 t/m 13 van de verordening gaan over de fractievergoeding.
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De raad stelt na ontvangst van het advies van de commissie de bedragen vast van:
• de uitgaven van een fractie die in het vorige kalenderjaar uit de bijdrage
bekostigd zijn;
• de wijziging van de reserve;
• de resterende reserve;
• 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.
Beoogd effect
De fractiebijdrage 2008 is als voorschot verstrekt. Door middel van deze controle wordt
gekeken of het geld rechtmatig is besteed.

Achterliggende stukken die ter inzage liggen:
• de verordening ambtelijke bijstand en fractievergoeding
• het reglement van orde (vastgesteld 20 december 2007)
• het raadsvoorstel en –besluit over de verantwoording van de fractievergoeding 2007
Advies meningsvormende raad:
Voorstel is niet in meningsvormende raad besproken; komt rechtstreeks op de agenda
van de besluitvormende raadsvergadering.
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