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Betreft  :  Verslag bevindingen onderzoek ‘Verantwoording tegemoetkoming fractieondersteuning’. 

 

Periode  :  1 januari 2019 t/m 31 december 2019 

 

Formele basis :  Verordening Fractieondersteuning 2018  

 

Fractie   :  ChristenUnie/SGP 

 

Datum  :  3 augustus 2020 

 

 

Bevindingen onderzoek: 

 

1. De verantwoording voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Tevens hebben wij vastgesteld 

dat artikel 5 van de Verordening Fractieondersteuning 2018 is nageleefd.   
 

 

2.  Naar aanleiding van ons onderzoek is één correctie verwerkt in de definitieve verantwoording 
die een financiële consequentie heeft voor het resultaat. Het betreft beginsaldo van de fractie die 
per abuis in de kolom partij is verantwoord. Deze is aangepast in de definitieve verantwoording. 

 

 

3.  Naar aanleiding van onze controle zijn enkele rubriceringscorrecties verwerkt in de definitieve 

verantwoording die geen financiële consequenties hebben voor het resultaat. Betreft o.a.: 

▪ bevallings- en zwangerschapsuitkering van fractiemedewerker Klokkenburg- Leedeker 

ad €12.422,51 is geherrubriceerd van ‘Inkomsten’ naar ‘Uitgaven’ en is verantwoord als 

negatieve salarislast; 

▪ reiskosten van beleidsmedewerker van der Ploeg ad € 1.220,40 is geherrubriceerd van 

‘overige beleidsondersteuning’ naar ‘vervoers- en kopieerkosten’. 

 

 

4.  Recapitulatie ten behoeve van de Griffie voor het ‘Verslag van de gemaakte kosten en van de 

niet bestede middelen van de raadsfracties van de gemeente Den Haag’:  

 

Beginsaldo (a) (conform vorig jaar) 60.192,48 

  
Bij:  ontvangsten:  

  
- tegemoetkoming fractieondersteuning 104.713,00 

- rente 5,67 

- overige 0,00 

  
totaal bij (b): 104.718,67 

  
Af:  betalingen  

  
Beleidsondersteuning   
- salariskosten 48.600,95 

- overige 0,00 
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Fractiebijstand  
- salariskosten 35.397,22 

- overige 3.425,51 

  
Vergoeding aan fractievertegenwoordigers (art. 2.1d) 4.764,12 

  
Vervoers- en kopieerkosten (art 2.1c) 1.220,40 

  
Partijkosten 0,00 

  
totaal af (c): 93.408,20 

  
Eindsaldo (a + b -/- c) 71.502,95 

 

 

 

 

 

Specificatie eindsaldo  
- kas 0,00 

- bankrekening 21.264,08 

- spaarrekening 50.238,87 

  
totaal 71.502,95 

 

 

 

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de heer W.P.J. Wensveen, 

toestel 06-10406224.          

 

 


