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Op basis van de volgende regelgeving is een lijst met do’s en don’ts opgesteld met betrekking tot het declareren door fracties: 
- Rechtpositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers; 
- Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Woerden 2019; 
- Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Woerden 2021 (nader vast te stellen). 

 
Soort declaratie Declareren? Bekostigd vanuit? Uitleg 
Reiskosten binnen gemeente Ja Gemeente Gemeentewet (artikel 96) 

Artikel 3.1.7 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers 
Kosten voor openbaar vervoer of bij gebruik van een auto: 0,19 euro per kilometer. 

Reiskosten buiten gemeente Ja Gemeente Artikel 3 Verordening rechtspositie 
Kosten voor openbaar vervoer of bij gebruik van een auto: 0,19 euro per kilometer.  

Hotelovernachtingen Ja Gemeente Artikel 3 Verordening rechtspositie 
“De noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte werkelijke verblijfkosten die een raadslid of commissielid 
maakt in verband met reizen buiten het grondgebied ter uitvoering van een beslissing van het 
gemeentebestuur worden ten laste van de gemeente vergoed.” 

Printkosten Ja Fractieondersteuning Voor zover dit ter ondersteuning van de fractie is.  
Achterbanraadplegingen Ja Fractieondersteuning Voor zover dit direct te maken heeft met een actueel onderwerp op de agenda 
Inhuur (externe) deskundige Ja Fractieondersteuning Voor zover dit niet vanuit de gemeente wordt aangeboden (vanuit ambtelijke bijstand) 
Teamuitje Nee - Teamuitjes dragen niet direct bij aan de kaderstellende, controlerende of volksvertegenwoordigende rol 

van de fractie. 
Heisessie fractie Ja Fractieondersteuning Inhoudelijke heisessies van de fractie dragen bij aan de kaderstellende, controlerende of 

volksvertegenwoordigende rol van de fractie. 
Overleg tussen fracties Ja Fractieondersteuning Hiervoor geldt hetzelfde als voor inhoudelijke heisessies.  
Scholing van de fractie Ja Fractieondersteuning Voor zover dit niet door de gemeente wordt aangeboden en wel bijdraagt aan de kaderstellende, 

controlerende of volksvertegenwoordigende rol van de fractie. 
Bijwonen congressen voor 
raadsleden  

Ja Gemeente Deelname aan congressen die (mede) voor raadsleden worden georganiseerd, worden gezien als door de 
gemeente georganiseerde scholing en worden in dat kader bekostigd.  

Scholing individuele 
raadsleden/bijwonen 
congressen 

Ja Gemeente Artikel 4 Verordening rechtspositie 
Met een maximum van 250 euro per jaar 

Onderhoud/ontwikkeling 
website 

Ja Fractieondersteuning Voor zover de website overwegend voor fractiedoeleinden wordt gebruikt. 

Publicaties in week- en 
dagbladen 

Ja Fractieondersteuning Voor zover die direct te maken hebben met het functioneren van de fractie. 

Representatiekosten (zoals 
een boeket ter felicitatie of 

Ja Fractieondersteuning Onder representatiekosten wordt verstaan kosten die gemaakt worden bij het vertegenwoordigen naar 
buiten, maar waarvoor geen tegenpresentatie wordt verlangd.  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0041522/2021-01-01/#Opschrift
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Woerden/623362/CVDR623362_1.html
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041522&hoofdstuk=3&afdeling=3.1&paragraaf=2&artikel=3.1.7&z=2021-01-01&g=2021-01-01
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Woerden/623362/CVDR623362_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Woerden/623362/CVDR623362_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Woerden/623362/CVDR623362_1.html
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afscheid van iemand buiten 
de fractie of partij) 
Activiteiten m.b.t. 
verkiezingen 

Nee -  

Activiteiten/kosten m.b.t. de 
partij of ten gunste van de 
partij 

Nee -  

Activiteiten/(representatie)ko
sten die gedeeld worden met 
de partij/het partijbestuur 

Ja Fractieondersteuning (Representatie)kosten die gemaakt worden gezamenlijk met het partijbestuur, dienen met het bestuur te 
worden gedeeld. Het aandeel van de fractie kan worden gedeclareerd vanuit de fractieondersteuning. 

Vergoedingen voor 
secretariaatsmedewerkers  

Ja Fractieondersteuning Voor zover dit niet ten gunste van een raadslid of fractieassistent komt.  

Inschrijfkosten Kamer van 
Koophandel 

Nee -  

Persoonlijke ICT-kosten Nee - Raadsleden en fractieassistenten krijgen vanuit de gemeente beschikking over een device.  
Abonnement voor online 
vergadertool 

Ja Fractieondersteuning  

Giften Nee -  
Leningen Nee -  
 


