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Fractiebudgetten 2021 
Op 10 februari 2021 heeft het presidium de verantwoordingsverslagen van de besteding 
fractiebudgetten vastgesteld. Op basis van die vastgestelde bedragen hebben we de 
fractiebudgetten voor 2021 vastgesteld.  
Deze bijdrage bestaat uit € 1.250 voor elke fractie + een bijdrage per raadslid à € 298. Als 
een fractie haar budget van het voorgaande jaar niet volledig gebruikt heeft, mag zij het 
resterende bedrag als reserve meenemen, tenzij dit hoger is dan 30% van de som: € 1.250 + 
(€ 298 per zetel). In dat geval is het bedrag dat meegenomen mag worden als reserve gelijk 
aan die 30%. 
 
Daarmee zijn de fractiebudgetten voor 2021 als volgt vastgesteld: 
 
CDA    € 4.336,80 
LijstvanderDoes  € 3.860,00  
Progressief Woerden  € 3.174,60  
ChristenUnie-SGP  € 2.787,20  
STERK Woerden  € 1.846,00  
D66    € 2.787,20  
VVD    € 2.787,20  
Inwonersbelangen  € 2.012,40  
Woerden voor Democratie € 1.810,40 
WeDo/LHK    € 2.012,40 
 
Declareren verloopt via de griffie. Fracties kunnen altijd vooraf advies vragen aan de griffie 
om te polsen of een declaratie voldoet aan het gestelde in de Verordening op de 
fractieondersteuning.  
 
Verordening fractieondersteuning 
Bij de vaststelling van de verantwoordingsverslagen heeft de heer Brouwer de griffie 
verzocht een lijst op te stellen met do’s en dont’s met betrekking tot het declareren ten laste 
van de fractiebudgetten. Tijdens het opstellen van deze lijst is ons, zoals eerder 
aangekondigd, opnieuw gebleken dat de Verordening fractieondersteuning niet alleen 
actualisatie behoeft, maar ook niet meer goed bruikbaar is vanwege nieuwe regelgeving 
(Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers). Voor de presidiumvergadering van 
7 april zal de griffie daarom een nieuwe Verordening fractieondersteuning voorbereiden, met 
een adequate toelichting op de artikelen. Hiervoor zal geput worden uit de modelverordening 
van de VNG. De nieuwe verordening zal daarnaast aansluiten bij het Rechtspositiebesluit 
decentrale politieke ambtsdragers en de Verordening rechtspositie raad- en commissieleden 
gemeente Woerden (2019). Uiteraard zal een nieuwe verordening door de gemeenteraad 
moeten worden vastgesteld. 


