
Art. Lid Bepaling Art. Lid Bepaling

1 e

percentage voor inflatie/prijscompensatie: het geldende percentage dat 

wordt toegepast bij de budgetten voor goederen en diensten derden ter 

compensatie van gestegen prijzen, zoals dit is opgenomen in de door de 

gemeenteraad vastgestelde Programmabegroting. 

- - I.v.m. vervallen art. 2 lid 4 is deze definitie niet nodig.

- - 1a
De Algemene Subsidieverordening Dalfsen 2022 is op deze Verordening 

niet van toepassing. 

Nieuw. De ASV ziet op subsidies die door het college worden verstrekt. Dat is hier 

niet van toepassing. Dit zou ook ongewenst zijn gelet op het dualisme.

2 3
De maximale hoogte van de in lid 2 genoemde vaste en variabele bedragen 

is opgenomen in tabel I bij deze verordening.
2 3

De maximale hoogte van de in lid 2 genoemde vaste en variabele bedragen 

is opgenomen in de tarieventabel bij deze verordening.
Tabellen II en III worden geschrapt, waarmee alleen tabel I zou overblijven.

2 4

De bedragen, genoemd in tabel I, worden per 1 januari van elk jaar 

geïndexeerd met het voor dat boekjaar geldende percentage voor 

inflatie/prijscompensatie. 

- -

Automatische indexatie met het inflatiecijfer is niet nodig of wenselijk. Indien 

verhoging van de bedragen aan de orde is kan de raad hiertoe op voorstel van 

college of presidium toe besluiten. 

7 1 Toegestane bestedingen zijn opgenomen in tabel II bij deze verordening. - -

In de Verordening wordt al bepaald dat de financiële bijdrage uitsluitend ter 

bekostiging van de fractieondersteuning wordt ingezet. Dit wordt mede beoordeeld 

aan de hand van bestedingen die expliciet niet zijn toegestaan.Tabel II kan daarom 

vervallen.

7 2
Niet toegestane bestedingen zijn opgenomen in tabel III bij deze 

verordening. 
7 1 De financiële bijdrage wordt in ieder geval niet gebruikt ter bekostiging van:

Tabel III kan vervallen, nu niet toegestane bestedingen in de verordening worden 

opgenomen.

7 1, a giften, schenkingen, leningen, beleggingen en voorschotten Dit spreekt voor zich.

7 1, b

uitgaven aan raads- en commissieleden die op grond van enige andere 

wettelijke regeling in aanmerking komen voor vergoeding van 

overheidswege

Maandelijkse vergoeding, reis- en verblijfkosten, onkosten, scholing en 

ondersteuningsmiddelen worden uitputtend geregeld in rechtspositieregelingen. 

7 1, c

betalingen, inclusief die ter voldoening van contributie, aan politieke partijen, 

met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders 

dan ter vergoeding van diensten of goederen geleverd ten behoeve van de 

versterking van de ondersteuning van de fractie op basis van een 

gespecificeerde, reële declaratie of arbeidsovereenkomst

De gemeentelijke financiële bijdrage is niet bedoeld voor subsidiëring van politieke 

partijen en voor de (her)verkiezing van politieke groeperingen. Onder diensten of 

goederen wordt niet verstaan algemeen promotiemateriaal.

7 1, d
uitgaven aan natuurlijke personen of rechtspersonen waar rechtstreeks of 

middellijk een verbintenis bestaat van een raads- of commissielid
Gelet op de regelgeving rondom integriteit is dit niet toegestaan.

7 1, e uitgaven die te maken hebben met (her)verkiezing
De gemeentelijke financiële bijdrage is niet bedoeld voor subsidiëring van politieke 

partijen en voor de (her)verkiezing van politieke groeperingen. 

7 1, f uitgaven in strijd met enig wettelijk voorschrift Dit spreekt voor zich.

7 3
Indien twijfel bestaat over de juistheid van de besteding, beslist het 

presidium gehoord het advies van de griffier
7 2

Indien twijfel bestaat over de juistheid van de besteding, beslist het 

presidium gehoord het advies van de griffier
Hernummerd.

8 2
De verantwoording wordt ingediend via het verantwoordingsmodel zoals 

opgenomen als bijlage A bij deze verordening.
8 2

De verantwoording wordt ingediend via een vooraf opgesteld 

verantwoordingsmodel.
Dit geeft meer flexibiliteit.

11 1

Indien in strijd wordt gehandeld met artikel 7 lid 2 of wanneer niet wordt 

voldaan aan andere bepalingen uit deze verordening, vordert het presidium 

namens de raad de in het geding zijnde uitgaven terug, dan wel verrekent 

deze uitgaven met het voorschot voor het volgende kalenderjaar.

11 1

Indien in strijd wordt gehandeld met artikel 7 lid 1 of wanneer niet wordt 

voldaan aan andere bepalingen uit deze verordening, vordert het presidium 

namens de raad de in het geding zijnde uitgaven terug, dan wel verrekent 

deze uitgaven met het voorschot voor het volgende kalenderjaar.

Verwijzing aangepast.

Bedragen verhoogd gelet op prijsstijgingen. Totale omvang bij 6 fracties is 

daarmee gestegen van € 20.310 naar € 22.500. 

Toelichting

2015 2023
Toelichting

Vast bedrag € 1.810 per fractie ; € 450 per raadslid Vast bedrag € 2.000 per fractie ; € 500 per raadslid

2015 2023

TABEL I (Financiële bijdragen) TABEL I (Financiële bijdragen)
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