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Onderwerp
Besteding fractievergoeding 2020
Voorstel
Voor kennisgeving aannemen.
Toelichting
Op grond van de ‘Verordening fractieondersteuning Waterschap Limburg 2019’ heeft elke fractie
jaarlijks aanspraak op een fractievergoeding, opgebouwd uit een voor elke fractie gelijk nominaal
bedrag en een nominaal bedrag voor elk fractielid, waarbij burgercommissieleden ook worden
aangemerkt als fractielid.
Het binnen een kalenderjaar niet gebruikte deel van een fractievergoeding wordt gereserveerd voor
besteding door die fractie in het volgende kalenderjaar, waarbij geldt dat de reserve op 31 december
in een verkiezingsjaar niet groter mag zijn dan 100% van de vergoeding waarop de fractie in dat jaar
aanspraak kon maken. Voor de overige jaren geldt dat de reserve niet groter mag zijn dan 75% van
de vergoeding waarop de fractie in dat jaar aanspraak kon maken.
Voor 1 maart van elk kalenderjaar legt elke fractie via de fractievoorzitter bij het presidium rekening
en verantwoording af over de besteding van de fractievergoeding van het voorafgaande kalenderjaar
door overlegging van het door de financiële administratie op te stellen jaaroverzicht, dat na
goedkeuring door het presidium ter kennisneming wordt geagendeerd voor het algemeen bestuur.
Fractievergoeding 2020
Gelet op het bepaalde in de Verordening fractieondersteuning Waterschap Limburg 2019, bedroeg
de voor 2020 beschikbare fractievergoeding per fractie:
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Fractie

Fractievergoeding 2020

Restant 2019

Beschikbaar
voor 2020 (max.
100% van
vergoeding voor
2019)

Totaalbudget
voor 2020

Waterbelang

€ 500 (nominaal) +
15 (14+1) x € 100 (per lid) =
€ 2000

€ 1.698,75

€ 1.698,75

€ 3.698,75

Water Natuurlijk
en Natuurterreinen

€ 500 (nominaal) +
4 (3 +1) x € 100 (per lid) =
€ 900 (Water Natuurlijk)
€ 500 (nominaal) +
3 (2 + 1) x € 100 (per lid) =
€ 800 (Natuurterreinen)

€ 2.570,94 *

€ 1.700,00

€ 3.400,00

Ongebouwd

€ 500 (nominaal) +
6 (4 + 2) x € 100 (per lid) =
€ 1.100

€ 1.263,21

€ 1.100,00

€ 2.200,00

Bedrijven

€ 500 (nominaal) +
3 x € 100 (per lid) = € 800

€ 1.400,00

€ 800,00

€ 1.600,00

VVD

€ 500 (nominaal) +
4 (2 + 2) x € 100 (per lid) =
€ 900

€ 1.575,00

€ 900,00

€ 1.800,00

50PLUS

€ 500 (nominaal) +
3 (1 + 2) x € 100 (per lid) =
€ 800

€ 1.475,00

€ 800,00

€ 1.600,00

Lokaal Limburg

€ 500 (nominaal) +
3 (1 + 2) x € 100 (per lid) =
€ 800

€ 800,00

€ 800,00

€ 1.600,00

* fracties Water Natuurlijk en Natuurterreinen samen

Ten laste van de fractievergoeding gedeclareerde bedragen
Ten laste van de fractiebudgetten voor 2020 zijn volgens het bijgevoegde door de financiële
administratie van het waterschap opgestelde overzicht de navolgende bedragen gedeclareerd:
Fractie

Fractiebudget 2020

Gedeclareerd / voor

Restant 2020

Waterbelang

€ 3.698,75

€ 229,80 / fractiebijeenkomst
€ 539,00 / fractiebijeenkomst
€ 48,95 / afscheid R. Dupont

€ 2.881,00

Water Natuurlijk
en
Natuurterreinen

€ 3.400,00

€ 328,75 / fractie excursie

€ 3.071,25 *

Ongebouwd

€ 2.200,00

€ 281,00 / fractievergadering
€ 547,12 / fractiekosten Q1

€ 1.129,27
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Fractie

Fractiebudget 2020

Gedeclareerd / voor

Restant 2020

€ 51,94 / fractievergadering
€ 27,25 / afscheid Gerard IJff
€ 163,42 / fractievergadering
Bedrijven

€ 1.600,00

--

€ 1.600,00

VVD

€ 1.800,00

--

€ 1.800,00

50PLUS

€ 1.600,00

--

€ 1.600,00

Lokaal Limburg

€ 1.600,00

€ 83,50 / brainstormbijeenkomst

€ 1.516,50

* fracties Water Natuurlijk en Natuurterreinen samen

Conclusie
Van het voor 2020 totaal beschikbare budget van € 15.898,75 resteert momenteel nog € 13.598,02.
Geconcludeerd kan derhalve worden dat het budget ruim toereikend is.
Op grond van het bepaalde in artikel 6, lid 5 van de Verordening fractieondersteuning Waterschap
Limburg 2019, legt elke fractie voor 1 maart van het kalenderjaar via de fractievoorzitter bij het
presidium rekening en verantwoording af over de besteding van de fractievergoeding van het
voorafgaande kalenderjaar door overlegging van het door de financiële administratie op te stellen
jaaroverzicht. Na bespreking en goedkeuring door het presidium, wordt het totaaloverzicht ter
kennisneming geagendeerd voor het algemeen bestuur.
De fractievoorzitters hebben in het fractievoorzittersoverleg van 24 februari 2021 ingestemd met de
gedeclareerde bedragen.
Het dagelijks bestuur,
de secretaris-directeur,

de dijkgraaf,

ir. E.J.M. Keulers MMO

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck
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