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10. A
Fractievergoeding

Voorgesteld raadsbesluit
1.De financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fracties
(fractievergoeding) als volgt te verhogen:
-het vaste deel van de bijdrage voor iedere fractie van € 750,-- naar € 850,-- te verhogen;
-het variabele deel van de bijdrage van € 50,-- per raadslid te verhogen naar € 100,-- per raadslid;
2.Uit te spreken dat de besteding van de fractievergoeding wordt verantwoord met gebruikmaking van het bij
dit besluit behorende format en richtlijn;
3.Voor het jaar 2020 de meerkosten te verantwoorden in het eerste Programmajournaal en vanaf 2021 zoals
gebruikelijk de kosten van de fractievergoedingen structureel op te nemen in de begroting.
Samenvatting van het voorstel
De hoogte van de fractievergoeding is al meerdere jaren ongewijzigd gebleven. Het presidium stelt daarom
voor deze nader te bezien.
Aanleiding voor dit voorstel
Vanuit de raad is verzocht de hoogte van de fractievergoeding eens nader te bekijken omdat deze al
meerdere jaren ongewijzigd is gebleven.
Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Actualisatie van de hoogte van de fractievergoeding zodat de fracties hun volksvertegenwoordigende,
kaderstellende en controlerende rol kunnen vergroten. Daarnaast wordt de fractievergoeding ook meer in lijn
gebracht met de hoogte van de fractievergoedingen bij omliggende gemeenten.
Argumentatie
De hoogte van de jaarlijkse fractievergoeding waarmee de fracties hun volksvertegenwoordigende,
kaderstellende en controlerende rol kunnen versterken, is al jaren achtereen ongewijzigd gebleven. Het
presidium heeft daarom de hoogte van de fractievergoeding nader bekeken en bepaald dat deze als volgt
zal worden verhoogd:
het vaste deel voor elke fractie wordt verhoogd van € 750,-- per fractie naar € 850,-- per jaar. Het variabele
deel (het bedrag per raadszetel) wordt verhoogd van € 50,-- per raadslid naar € 100,-- per raadslid.
Externe communicatie
N.v.t.
Financiele paragraaf
Voor het jaar 2020 zullen de meerkosten voor de fractievergoeding worden verantwoord in het eerste
Programmajournaal. Vanaf 2021 wordt de fractievergoeding zoals gebruikelijk structureel opgenomen in de
begroting.
Uitvoering
De fractievergoedingen zullen worden uitbetaald in januari 2020. Verantwoording van de besteding van de
fractievergoedingen zal middels bijgaand formulier in het eerste kwartaal van 2021 plaatsvinden.
Evaluatie
De evaluatie zal bij de financiële verantwoording in het eerste kwartaal 2021 plaatsvinden.
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen

Het presidium van Dinkelland,
de griffier

de voorzitter

Mr. O.J.R.J. Huitema MPM

J.G.J. Joosten
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10. B
Fractievergoeding

De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van , nr. 10. A;

gelet op de Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
Besluit:
1.De financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fracties
(fractievergoeding) als volgt te verhogen:
-het vaste deel van de bijdrage voor iedere fractie van € 750,-- naar € 850,-- te verhogen;
-het variabele deel van de bijdrage van € 50,-- per raadslid te verhogen naar € 100,-- per raadslid;
2.Uit te spreken dat de besteding van de fractievergoeding wordt verantwoord met gebruikmaking van het bij
dit besluit behorende format en richtlijn;
3.Voor het jaar 2020 de meerkosten te verantwoorden in het eerste Programmajournaal en vanaf 2021 zoals
gebruikelijk de kosten van de fractievergoedingen structureel op te nemen in de begroting.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 17 december 2019
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J.G.J. Joosten

mr. O.J.R.J. Huitema MPM

