
 

 

Begroting 2021 
De begroting 2021 is vastgesteld door het bestuur en is goedgekeurd door de Algemene 
Ledenvergadering op 9 november 2020. 
 

Ontvangsten  

Landelijke bijdrage ChristenUnie 1200,00 

Rente 0,00 

Giften 50,00 

Totaal 1250,00 

  

Uitgaven  

Bankkosten 150,00 

Advertenties 175,00 

Bestuurskosten inclusief trainingen 200,00 

Vergaderingen 300,00 

Bijdrage Wetenschappelijk Instituut 36,00 

Lidmaatschap GIDS (Geloven in de Stad) 100,00 

Verkiezingen 300,00 

Onvoorzien 50,00 

Tekort 61,00 

Totaal 1250,00 

 
Fred Drenth 
Voorzitter/penningmeester 
 
 

Haarlem 



Begroting 2021 Stichting Fractieondersteuning 
De begroting 2021 is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Fractieondersteuning 
ChristenUnie Haarlem en is ter kennisgeving voorgelegd aan de Algemene 
Ledenvergadering van de Afdeling ChristenUnie Haarlem op 9 november 2020. 
 

 Begroting  

 2021 

Ontvangsten  

Fractiegelden              7804,00 

Rente 10,00 

Subtotaal              7814,00 

  

Uitgaven  

Vrijwilligersvergoeding fractieassistentie 1000,00 

Fractiekosten 200,00 

Bankkosten 120,00 

Cursussen en congressen 800,00 

Subtotaal 2120,00 

  

Overschot           5694,00 

Totaal             7814,00 

 
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 en een vast bedrag per raadslid per 
jaar. Naast de fractiegelden krijgen raadsleden ook een persoonlijke onkostenvergoeding. Deze 
vergoeding behoort niet tot de middelen van de fractie. Het opgenomen bedrag voor de fractiegelden 
is gebaseerd op het bedrag voor 2020. De kans is aanwezig dat dit bedrag sterk zal afwijken in 2021 
en mogelijk voor 2021 ook nog wordt bijgesteld. In 2020 is namelijk het systeem van vergoedingen 
voor de schaduwraadsleden door de gemeente Haarlem aangepast in verband met gewijzigde 
landelijke regelgeving. Waar voorheen de schaduwraadsleden per maand een netto 
vrijwilligersvergoeding kregen uit de fractiegelden krijgen de schaduwraadsleden met terugwerkende 
kracht per bijgewoonde vergadering bruto presentiegeld van de gemeente. De begrote inkomsten van 
de fractiegelden zijn echter nog gebaseerd op de situatie dat de schaduwraadsleden hieruit werden 
betaald. Voorheen ging dit om een uitgave van 4500 euro per jaar (1500 euro per schaduwraadslid). 
Dit verklaart ook het grote overschot op de begroting. Zolang niet bekend is of de nieuwe fractiegelden 
worden verlaagd of hetzelfde blijven kan de fractie dit “overschot” niet bestemmen voor overige 
fractieondersteuning. Wij hopen hierover op korte termijn duidelijkheid te hebben. 
 
In de begroting is een bedrag opgenomen voor fractieassistentie. Dit wordt ingezet voor vrijwilligers 
die zich structureel inzetten voor de fractie, bijvoorbeeld door het bezoeken van wijkraden en het 
ondersteunen van fractieleden bij de inhoudelijke voorbereiding van debatten. De bankkosten 
betreffen 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 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 


