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Verzenddatum 

0 2 APR. ZOU 

Geachte heer, mevrouw. 

Op 19 maart en 24 maart 2014 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van SRH over 
verantwoording fractiegelden. Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag f; 
/s het College het met SRH eens dat over het gedrag met name van de fractie van de PvdA, 
justitie ingeschakeld dient te worden. Is het College van B&W bereid aangifte te doen bij 
justitie van het plegen van fraude van de fractie van de PvdA ? Zo ja, wanneer denkt het 
College daaraan gehoor te geven? Zo niet dan zal de fractie van SRH hierover aangifte 
doen bij justitie. 

Antwoord: het college van B&W is niet bevoegd inzake het stellen van regels voor 
fractiegelden en/of het toezicht daarop. Dat is aan de raad zelf. Wel stellen wij vast dat de 
accountant tot nu toe jaarlijks een goedkeurende verklaring heeft afgegeven bij de 
verantwoording van de besteding van fractiebudgetten. 

Vraag 2; 
De fractie van SRH vraagt het College om alle jaaropgave van de fractieondersteuningen en 
fractie vergoedingen voorlopig alleen van de fractie van de PvdA over de jaren vanaf 2002 tot 
en met 2013 aan de fractie van SRH aan te leveren. Zodat de fractie van SRH een 
onafhankelijke accountant onderzoek naar de uitgaven van de PvdA over voornoemde jaren, 
kan laten uitvoeren. 
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Antwoord: ook voor dit verzoek dient de fractie van SRH zich tot de gemeenteraad te 
wenden. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haariemmermeer, 
de secretaris, deNburgemeester, 

ALG-013/11-11-10 


