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Raadsvoorstel         
 
Van : Fractievoorzittersoverleg 
Datum : 1 juli 2019 
Pfh. : n.v.t.    
Steller : Griffier    
tel.nr. : 015 - 260 2416 
e-mail : griffie@delft.nl 
Doelstelling : Raad   
Griffienr. : 1927545 
 
Onderwerp : Verantwoording fractievergoedingen 2018 
 
 

Gevraagde beslissing: 
A. Het vaststellen van verrekeningen door fracties met de fractierekening:  

- door Onafhankelijk Delft is als gevolg van correcties (teruggetrokken posten)  
€ 87,60 aan te vullen op de fractierekening.  

B.  Het vaststellen van terugvorderingen: 
- door Onafhankelijk Delft is € 2.660,- als gevolg van bevindingen in het Rapport  
van Bevindingen van de accountant terug te storten. 

C.  Het vaststellen van restituties, als gevolg van sober gebruik van de fractievergoeding 
over te maken aan de gemeente: 
- GroenLinks € 1.450,36; 
-  SP € 4.321;13; 
-  PvdA € 1.766,53; 
- ChristenUnie € 285,45. 

 

 
Samenvatting 
PricewaterhouseCoopers (de nieuwe gemeentelijk accountant) heeft over de verantwoordingen 
van fracties over de besteding van de fractiebudgetten 2018 een Rapport van Bevindingen 
opgesteld. De raad dient op grond van de Verordening fracties, raads- en commissieleden een 
besluit over de fractieverantwoordingen te nemen. De raad neemt daarbij kennis van het rapport 
van de accountant, dat tevens is betrokken bij het opstellen van het raadsvoorstel.  
 
1. Aanleiding  
Op basis van de verordening dienen fracties de verantwoording over het voorgaande boekjaar in 
te dienen.  
 
2. Bevoegdheid  
Onderstaande bepalingen uit de verordening zijn van toepassing: 
1. Elke fractie legt binnen twee maanden na het einde van een kalenderjaar aan de raad 
verantwoording af over de besteding van de bijdrage onder overlegging van het 
verantwoordingsmodel (inclusief onderbouwing bestaande uit de facturen danwel 
deugdelijke verantwoording en de bankafschriften) zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze 
verordening. Een fractie die niet terugkeert in de raad overlegt binnen één maand na de 
datum van ontbinding van de oude raad de afrondende fractieverantwoording. 
Bij verantwoording van fractiebijeenkomsten is de relatie met de raadswerkzaamheden 
aantoonbaar inzichtelijk gemaakt. 
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2. Beoordeling van de verantwoordingen vindt plaats door de accountant. De accountant 
brengt zijn "Rapport van Bevindingen" uit aan de raad. 
3. Fracties die na 1 maart hun verantwoording inleveren kunnen verantwoordelijk gesteld 
worden voor aanvullende accountantskosten. 
4. De raad stelt na ontvangst van het rapport van de accountant de bedragen vast van de: 
a. uitgaven per fractie die in het kalenderjaar ten laste van de bijdrage zijn verantwoord; 
b. wijziging van de reserve; 
c. resterende reserve; 
d. voor zover van toepassing: de omvang van restituties (in relatie tot de toegestane 
omvang van de reserve) of terugvorderingen van ontvangen voorschotten (bij uitgaven 
die naar het oordeel van de gemeenteraad niet binnen de verordening passen). 
 
Op basis hiervan dient de raad een besluit te nemen over de fractieverantwoordingen. 
 
3. Historie / relatie met eerdere besluiten/ proces 
Jaarlijks leggen de fracties verantwoording af over de uitgaven van de fractievergoeding. 
Na ontvangst worden de verantwoordingen overhandigd aan de accountant. Na een wederhoor-
procedure, in geval van bevindingen bij fracties, wordt een rapport van bevindingen van de 
accountant ontvangen. Vervolgens dient de raad op basis van een voorstel van het 
fractievoorzittersoverleg een besluit te nemen over de fractieverantwoordingen.  
 
4. Wat willen we bereiken? (Beoogd effect) 
Het waarborgen van een democratisch bestuur, dat effectief, doelmatig, transparant en 
betrouwbaar functioneert (bron: Programmabegroting).  
 
5. Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen / kanttekeningen)  
De accountant heeft de concept-bevindingen van de fractie-uitgaven voor wederhoor voorgelegd 
aan fracties waarbij bevindingen spelen ten aanzien van de gepleegde uitgaven.  
 
Onderdeel A: Verrekeningen door fracties met de eigen fractierekening 
 
Onafhankelijk Delft  
Bij deze fractie speelt een punt waarvoor geen terugvordering vereist is, aangezien de kosten na 
terugtrekking niet in de definitieve fractieverantwoording zijn opgevoerd, maar waarbij wel een 
verplichting bestaat tot aanvulling van de fractierekening met € 87,60. Het betreft correcties die 
de fractie naar aanleiding van concept-bevindingen uit de fractieverantwoording heeft gehaald 
onder de vermelding dat de betreffende bedragen worden aangevuld op de fractierekening.  
  

Onderdeel B: Terugvorderingen  
 
Onafhankelijk Delft 
Na voornoemde terugtrekkingen heeft de fractie Onafhankelijk Delft afgerond € 6.351,- aan 
opgevoerde kosten. Hiervan is door de accountant op pag. 14 van het rapport een bedrag van  
€ 3.691,- opgenomen in de kolom “Verantwoorde rechtmatige uitgavenposten 2018”.  
Voor het overige bedrag van € 2.660,- komt de accountant tot bevindingen waardoor de 
onderliggende kostenposten door PricewaterhouseCoopers niet zijn opgenomen onder de kolom 
rechtmatige uitgavenposten 2018.  
Op pag. 10 en 11 wordt door de accountant een uiteenzetting gegeven over de posten die 
onderdeel uitmaken van de € 2.660,-. Op pag. 11 en 12 is de wederhoorreactie van de fractie 
opgenomen. Op basis van een consultatieronde onder fractievoorzitters wordt in dit 
raadsvoorstel uitgegaan van een terug te vorderen bedrag van € 2.660,-.  
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Onderdeel C: Restituties (in relatie tot hoogte van de fractiereserves): 
Indien een fractie als gevolg van sobere aanwending van de fractievergoeding aan het eind van 
het kalenderjaar een resterend budget heeft dat groter is dan de ontvangen bruto-jaarbijdrage, is 
een restitutie aan de gemeente aan de orde.  
In het overzicht “Verloop fractiereserves 2018” geeft de accountant aan dat dit aan de orde is 
voor de fracties GroenLinks (€ 1.450,36), SP (€ 4.321;13), PvdA (€ 1.766,53) en ChristenUnie  
(€ 285,45).  

 
Overige zaken 
Op pagina 12 van het rapport doet de accountant verder een bevinding ten aanzien van 
Onafhankelijk Delft met betrekking tot verschillen tussen de stand van de reserve 31 december 
2018 volgens het verantwoordingsformulier van de fractie, de stand van de bankrekening van de 
fractie per 31 december 2018 en de berekende stand van de fractiereserve op grond van het 
overzicht “Verloop fractiereserves 2018” op pag. 14 van het rapport. Aangezien dit grotendeels 
samenhangt met een wisselwerking met de bovenstaande punten onder A en B wordt hiervoor 
(op dit moment) geen aanvullende separate besluitvorming voorgelegd. Voor de nieuwe stand 
van de reserve per 1 januari 2019 geldt dat de stand van fractiereserves per 31 december 2018 
volgens het overzicht van de accountant als uitgangspunt geldt en eventuele afwijkende 
besluitvorming door de raad wordt daarbij betrokken. Jaarlijks wordt (herstel van) de aansluiting 
door de accountant opnieuw bezien. 

 
6. Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf ) 
n.v.t. (bestaande begroting) 
 
7. Communicatie  
n.v.t. 
 
8. Verdere procedure 
Na agendering voor de procedurevergadering van de commissie Algemeen van 4 juli wordt 
vaststelling in de raad van 11 juli 2019 voorzien.  
 
Bijlage:  

 PricewaterhouseCoopers - Rapport van bevindingen verantwoording fractieondersteuning 
2018 Gemeente Delft 

 
Hoogachtend, 
namens het fractievoorzittersoverleg, 
 
 
 
 
J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, voorzitter. 
 
 
 
 
 
Drs R.G.R. Jeene CMC , griffier.
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Raadsbesluit 
 
 
Datum : 11 juli 2019 
Griffienr. : 1927545 
 
De raad der gemeente Delft, 
gelezen het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 1 juli 2019; 
gelet op artikel 198 van de Gemeentewet en de Verordening Voorzieningen fracties, raads- en 
commissieleden; 
 
 
BESLUIT: 
 
A. Het vaststellen van verrekeningen door fracties met de fractierekening:  
- door Onafhankelijk Delft is als gevolg van correcties (teruggetrokken posten)  
€ 87,60 aan te vullen op de fractierekening.  
 
B.  Het vaststellen van terugvorderingen: 
- door Onafhankelijk Delft is € 2.660,- als gevolg van bevindingen in het Rapport  
van bevindingen van de accountant terug te storten. 
 
C.  Het vaststellen van restituties, als gevolg van sober gebruik van de fractievergoeding, 
over te maken aan de gemeente: 
- GroenLinks € 1.450,36; 
-  SP € 4.321;13; 
-  PvdA € 1.766,53; 
- ChristenUnie € 285,45. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 juli 2019. 
 
 
 
 
 

  ,burgemeester. 
J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart 
 
 
 
 
 
 

  ,griffier. 
Drs. R.G. R. Jeene CMC 
 


