Haarlem
Begroting 2017
De begroting is vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de Algemene
Ledenvergadering op 21 november 2016.
Ontvangsten
Landelijke bijdrage ChristenUnie
Rente
Giften
Totaal

1250,00
10,00
100,00
1360,00

Uitgaven
Bankkosten
Bestuurskosten inclusief trainingen
Ledenvergaderingen
Nieuwsbrieven
Bijdrage Wetenschappelijk Instituut
Bijdrage Geloven in de Stad (GIDS)
Diverse onvoorzien
Overschot
Totaal

170,00
200,00
150,00
30,00
35,00
25,00
50,00
700,00
1360,00

Fred Drenth
Voorzitter/penningmeester

Begroting 2017 Stichting Fractieondersteuning
De begroting 2017 is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Fractieondersteuning
ChristenUnie Haarlem en is ter kennisgeving voorgelegd aan de Algemene
Ledenvergadering van de vereniging ChristenUnie Haarlem e.o. op 21 november 2016.
Begroting
2017
Ontvangsten
Fractiegelden
Rente
Subtotaal

7070,00
10,00
7080,00

Uitgaven
Vrijwilligersvergoedingen schaduwfractie
Fractiekosten
Bankkosten
Cursussen en congressen
Subtotaal

4500,00
200,00
130,00
800,00
5630,00

Overschot
Totaal

1450,00
7080,00

Toelichting
De fractiemiddelen worden beheerd door de stichting fractieondersteuning ChristenUnie
Haarlem. De belangrijkste inkomstenbron van de stichting bestaat uit de fractiegelden die de
fractie van de gemeente Haarlem krijgt. De vergoedingsregeling voor raadsfracties heeft als
doelstelling een compensatie in de gemaakte kosten te verstrekken alleen voor zover deze
kosten betrekking hebben op fractiekosten, waarvan 2/3 moet worden besteed aan
personele ondersteuning, en het bijwonen van cursussen en congressen. De fractiegelden
bestaan uit een vast bedrag per fractie per jaar (€ 5905,21) en een vast bedrag per fractielid
per jaar (€ 1164,35)1.
Schaduwraadsleden krijgen geen vergoeding van de gemeente, maar kunnen een
vrijwilligersvergoeding krijgen uit de fractiegelden. De vrijwilligersvergoeding voor de
schaduwraadsleden is door het stichtingsbestuur vastgesteld op € 125,- per schaduwraadslid
per maand en worden uitbetaald per kwartaal. De begroting gaat uit van drie
schaduwraadsleden, het maximum wat is toegestaan in de Haarlemse gemeenteraad.
De bankkosten zijn per 1 januari 2016 gestegen naar € 10,65 per maand. Het betreft een
zakelijke rekening met pinpas en internetbankieren. Voor cursussen en congressen is een
post opgenomen van € 800,- . Het kan hier bijvoorbeeld gaan om cursussen die worden
afgenomen bij de bestuurdersvereniging van de ChristenUnie. De post fractiekosten is
bedoeld voor diverse activiteiten bijvoorbeeld een bijdrage aan de seizoensopening van de
gezamenlijke fracties van de gemeenteraad.
De niet-bestede middelen zullen conform de gemeentelijke verordening en de statuten van
de stichting worden teruggestort naar de gemeente Haarlem.
Frank Visser
Voorzitter Stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem
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Dit zijn de bedragen voor 2016. Het budget is hiermee t.o.v. 2015 met 1,5% verhoogd. Het is nog
niet bekend of de bedragen in 2017 zullen worden verhoogd. Daarom is in de begroting uitgegaan van
afgeronde bedragen. Naast de fractiegelden krijgen raadsleden ook een persoonlijke
onkostenvergoeding. Deze vergoeding behoort niet tot de middelen van de fractie.

