DATUM

VERANTWOORDINGS FORMULIER FRACTIEVER GOEDING *JAAR*
Fractie
____________________________________________________________________________
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Periode
____________________________________________________________________________
Van:
Verantwoording
____________________________________________________________________________
1.

Beginstand 1 januari *jaar*

€

2.

Bij: bijdrage over het jaar *jaar*

€

3.

Bij: Overige ontvangsten / rente

€

4.

Af: Uitgaven, totaal
Onderaan dit formulier specificeren

€

5.

Eindstand 31 december *jaar*

€

Specificatie van de uitgaven:

 Fractieassistent
 Fractieberaad (koffie, thee, huur ruimte e.d.)
 Diensten derden, te weten
 Onderzoek, te weten
 Studie
 Overige, te weten
Verklaring
____________________________________________________________________________
Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Ter verantwoording van alle in
dit formulier opgenomen kosten overlegt hij/zij hierbij de desbetreffende bewijsstukken.
Ondertekening*
____________________________________________________________________________
Naam

________________________

Naam__________________________________

Datum

________________________

Datum_________________________________

Handtekening

_______________________

Handtekening____________________________
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* Door een tweede fractielid indien aanwezig

Toelichting verantwoordingsformulier fractieondersteuning
Indien u na het lezen van deze instructie nog vragen heeft over het invullen van het
verantwoordingsformulier, kunt u contact opnemen met de afdeling Staf.
In uw verordening, waar de fractievergoeding is geregeld (Verordening fractievergoeding Waterschap
Zuiderzeeland 2012), staat in artikel 4 dat de vergoeding bestaat uit een bedrag van € 1.000,-- per
fractielid per jaar.
Conform uw genoemde verordening dient elke fractie, binnen drie maanden na het einde van een
kalenderjaar, een beknopt schriftelijk verslag uit te brengen over de besteding van de fractievergoedingen.
Om alle fracties in de gelegenheid te stellen eenvoudig en eenduidig een verklaring af te leggen over het
bestede geld, is een verantwoordingsformulier opgesteld.
De fracties krijgen dit formulier toegestuurd via de afdeling Staf. De ingevulde formulieren kunt u bij de
afdeling Staf inleveren en deze zal ervoor zorg dragen dat deze gebundeld worden en bij de (controle van
de) jaarrekening worden betrokken.
In de bestuursperiode 2009-2015 bestaat de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland uit tien
fracties. Al deze fracties hebben, ongeacht hun grootte, recht op jaarlijks € 1.000,-- fractievergoeding per
fractielid (uitgezonderd heemraden). De bijdragen zijn bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor het
functioneren van de fractie, voor politieke ondersteuning. De bijdragen dienen besteed te worden aan
fractiewerkzaamheden, aldus de toelichting op uw verordening. De fracties mogen de bijdragen besteden
aan activiteiten waarmee ze hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol kunnen
versterken.
In de verordening is opgenomen wat er gebeurt met een eventueel restant van het bedrag dat na een
kalenderjaar overblijft. De niet bestede bijdragen vormen een reserve, waaraan in de verordening grenzen
zijn gesteld.
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