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Overzicht vergoedingen fracties / fractie-assistent / lijstopvolger

Aan de leden van de nieuwe raad,
Voor het functioneren van de raadsfracties zijn er twee budgetten beschikbaar, de fractievergoeding
en de vergoeding fractie-assistent. Daarnaast ontvangen de lijstopvolgers die namens hun fractie
aan een raadscommissie deelnemen een vergoeding. In dit memo wordt u kort geïnformeerd over
hoogte en voorwaarden.
Fractievergoeding:
Elke fractie ontvangt jaarlijks een vergoeding die bedoeld is voor het laten functioneren van de
fractie. De vergoeding bestaat uit ruim 6.200 euro per fractie en ruim 400 euro per raadslid. De
bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. In de verordening op de fractievergoeding is vastgelegd
waarvoor dit budget wel en niet gebruikt mag worden. De fracties leveren elk jaar een
verantwoording aan bij de griffie. Deze verantwoordingen worden in een gezamenlijk overleg van
penningmeesters besproken. Een eventueel overschot mag de fractie opsparen tot maximaal
tweemaal de jaarvergoeding, daarboven moet er worden terugbetaald aan de gemeente.
Vergoeding fractie-assistent:
Elke fractie heeft recht op een fractieassistent. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag per fractie van
25.589,00 euro beschikbaar gesteld door de gemeente. In het reglement op de fractieassistentie zijn
nadere regels hierover vastgelegd. Dit is een brutobedrag, gebaseerd op een halve fte schaal 9,
waar alle kosten uit betaald moeten worden (loon, inkomstenbelasting, evt. administratiekantoor,
verzuimverzekering). De fracties leveren elk jaar en verantwoording aan bij de griffie. Deze
verantwoordingen worden in een gezamenlijk overleg van de penningmeesters besproken. Mocht er
een deel van het beschikbaar gestelde bedrag niet zijn besteed, dan wordt dit terugbetaald aan de
gemeente.
Vergoeding lijstopvolgers:
Mensen die niet tot raadslid zijn verkozen maar wel door de fractie zijn aangewezen als
commissielid, ontvangen een vergoeding wanneer ze tijdens een commissievergadering een
fractiegenoot vervangen en het woord voeren over een inhoudelijk onderwerp. De vergoeding
hiervoor bedraagt 125,57 euro bruto.
Tot slot
Als raadslid ontvangt u ook een vergoeding. De volgende maand ontvangt u hierover separaat
nadere informatie.
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