
Vragen LPM ter voorbereiding op overleg C&V en Fractievoorzitters 

 
Hallo griffie, 
Kunnen jullie uitrekenen en dat aan de fractievoorzitters en cie b en v sturen: 
 
1. Het model van de VNG voor fractiebudgetten. En wijzen op de constructie van VNG vast deel voor 
de vaste kosten en variabel deel.  
De modelverordening is hier te vinden: https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/verkiezingen-
referenda/brieven/vng-model-verordening-ambtelijke-bijstand-en-fractieondersteuning-2019-en-
model-instructies-voor-de. Paragraaf 3 en verder gaat over de fractieondersteuning. 
  
2. Een lijst van vaste kosten opstellen die onder de vaste kosten van het fractiebudget gedeclareerd 
worden. 
Deze lijst is te vinden in bijlage 1 van de volgende verordening: 
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Maastricht/CVDR610351.ht
ml 

3. Uitrekenen hoeveel aan reserve door fracties wordt teruggestort per jaar. En dat bedrag aftrekken 
van het totaal toegekende fractiebudgetten. 
Uit historisch overzicht fractiegelden 2017:  
Uitbetaald aan vergoedingen:        € 159.471,20 
Terug ontvangen fractievergoedingen 2013-2015:     -/- € 68.690 

Per saldo:          € 90.781,20 
  
4. Uitrekenen als de reserve op €2500 gesteld zou worden en dan het bedrag uitrekenen dat dan 
teruggestort zou moeten worden. 
Uitgaande van een situatie waarin alle fracties een reserve hebben van de maximale toegestane 
€10.000 zou dat een eenmalig voordeel van €112.500 opleveren. In de realiteit zal dit iets minder zijn 
omdat niet alle fracties op dit moment aan de max zitten. 
  
5. Uitrekenen hoeveel we zouden besparen als de huidige afsplitsingen gedurende de hele periode 
het fractiebudget met de oorspronkelijke partij naar rato gedeeld wordt. 
Uitgaande van de huidige situatie zou dat betekenen dat we vanaf 2020 tot aan de verkiezingen zo’n 
€27.500 per jaar zouden besparen (ruwe inschatting). 
  
6. Uitrekenen hoeveel het zou besparen als het variabele deel niet meer wordt uit betaald vanaf 
fracties met meer dan 3 zetels. 
Er zijn 4 partijen met meer dan 3 zetels (en die hebben er 5). Variabel deel is ongeveer €2500 per 
jaar. Als we de 4e en 5e zetel niet uitbetalen zou dat resulteren in een besparing van ongeveer 
€20.000 per jaar. 
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Vragen LPM aan accountant 
 
Geachte accountant, 
  
Bijgaand ziet u het kortingsschema als voorstel D m.b.t. de fractiebudgetten. 
Zou u kunnen aangeven of het verstandig is om het vaste deel te schrappen? 
Is deze verdeling aan te raden,  gezien de halvering van de budgetten van de eenmansfracties?  
  
Wat is uw reactie op het voorstel om de reserves naar 2.500 terug te brengen om zo een besparing 
te realiseren?  
Wat is uw reactie op het voorstel om afsplitsingen hetzelfde bedrag tijdens de periode te geven?  

Beste mevrouw Nuyts, 

Bijgaand een reactie op het kortingsvoorstel. Ik heb zojuist allereerst gekeken naar het beschikbare 
raadsbudget van de gemeente Maastricht deze sluit aan bij de VNG voorschriften.  

In het  schema valt natuurlijk op dat het wegvallen van het vaste deel een grote impact heeft voor de 
eenmansfracties. We wijzen er op dat fracties met het kleinste budget hierdoor in zwaar weer terecht 
komen. Dat er vervolgens een optie wordt opgehouden om een vergoeding per raadslid te laten 
plaatsvinden en niet meer een vaste vergoeding te verstrekken is niet logisch. Dit is niet logisch daar 
er sprake is van een vaste last per fractie of er nu 1 of 5 raadsleden aanwezig zijn – denk aan een 
(onderhoud) website, denk aan een administratieve ondersteuning, denk aan organiseren 
bijeenkomsten, denk aan communicatielasten, denk ook aan andere vaste kosten.  

Door het toepassen van de door uw geschetste situatie geeft daar geen blijk van, ofwel de vaste 
kosten worden daar niet in meegewogen en geeft de indruk dat er per raadslid en voor de fractie als 
geheel evenveel vaste lasten zijn per zetel/raadslid. Tevens moet de gemeentelijke verordening 
toezien op de taken van de raad conform gemeentewet; met het budget moet men het beter 
functioneren van de fractie kunnen realiseren en politiek getinte opdrachten kunnen vervullen. 
Daarnaast is de vergelijking maken met kleinere gemeenten, waar minder zetels beschikbaar zijn en 
dus andere ideeën zijn over de verdeling van budgetten, niet de beste meetmethode/ vergelijking. 
Kortgezegd kan zich de situatie voordoen dat een fractie niet uitkomt met de toegekende gelden op 
basis van de nieuwe verdeling.  

Het invoeren van een reserve van maximaal € 2.500 zou onder andere al besparingen kunnen 
opleveren. Dit is weliswaar eenmalig, maar het is ook gevangen geld dat voor bepaalde fracties blijft 
staan en van jaar op jaar niet wordt benut derhalve hoeft dat geld dan ook niet gevangen te worden 
in een reserve. 

Uw laatste vraag treft de verdeling naar rato voor afgesplitste partijen. Wij zijn het eens dat de 
verdeling bij afsplitsen dient te geschieden naar rato van dat betreffende jaar en het aantal 
vertrekkende zetels. 

Als gezegd geeft de VNG de voorkeur aan een vaste vergoeding alsook een variabele vergoeding per 
zetel (op basis van het VNG model - https://vng.nl/brieven/vng-model-verordening-ambtelijke-
bijstand-en-fractieondersteuning-2019-en-model-instructies-voor-de-griffier-en-de-secretaris-2019). 
Daar sluit genoemde voorstel niet bij aan.   
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Bijlagen 
 
Artikel 33 Gemeentewet: 
 

1. De raad en elk van zijn leden hebben recht op ambtelijke bijstand. 
2. De in de raad vertegenwoordigde groeperingen hebben recht op ondersteuning. 

3. De raad stelt met betrekking tot de ambtelijke bijstand en de ondersteuning van de in de raad 
vertegenwoordigde groeperingen een verordening vast. De verordening bevat ten aanzien van de 
ondersteuning regels over de besteding en de verantwoording. 
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https://www.digibron.nl/search/detail/012d7655a53e7b6847601213/doelwit-besteding-
fractievergoeding 
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