Beleidsplan 2022 – Stichting Fraktie-Assistentie V.V.D Nijmegen
2022 start met gemeenteraadsverkiezingen in maart. Dat maakt dat de periode na maart nog
onzeker is en afhankelijk van de resultaten van de verkiezingen. Aangezien 2 van de huidige
raadleden zich niet opnieuw verkiesbaar heeft gesteld zal de samenstelling van de raadsfractie
anders zijn.
Formeel is het ook aan de nieuwe fractie om na de verkiezingen de koers voor de resterende
maanden van 2022 en de nieuwe raadsperiode vast te stellen. Daarnaast zal ook de nieuwe fractie
pas de inzet van een beleidsmedewerker oppakken. Deze mogelijkheid bestaat vanaf 2022 voor het
eerste voor alle fracties in de Gemeente Nijmegen.
Het campagneteam zal het met de fractie en bestuur van het lokaal netwerk Rijk van Nijmegen
uitvoeren. Daarbij zullen de uitgaven dit jaar ook fors hoger zijn dan voorgaande jaren. Het grootste
deel van het campagne budget is immers voor de gemeenteraadsverkiezingen gereserveerd.
In de financiële verantwoording gaan we voorlopig uit van een gelijk blijvend aantal fractieleden.
In het beleidsplan van 2023 zullen we weer verder vooruit kunnen kijken tot de volgende
gemeenteraadsverkiezingen in 2026.
Financiële verantwoording:
Budget Gemeente
Inkomsten
Rekening
Vergoeding

2022
€
€

4.023,08
16.141,79

€

20.164,87

€
€

10.000,00
-

Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.000,00
50,00
200,00
3.200,00
150,00
150,00
17.750,00

Reservering

€

2.414,87

Totaal

Uitgaven

Budget Campagne
Inkomsten
Reservering
Fractie
Fundraiser
Bestuur
Kandidaten
Totaal

mrt-22

2022

€ 10.314,18 € 274,18
€ 960,00 € 3.600,00
€ 1.000,00
€ 6.700,00
€ 2.500,00
€ 21.474,18 € 3.874,18

Uitgaven
Personeel
Advertentiekosten
Organisatiekosten
fractiebijeenkomsten,
Kantoorbenodigdheden
Representatiekosten
Porti, Druk- en bindwerk kosten
Abonnementskosten
Bankkosten
Kosten Kamer van Koophandel
Anders, nl.
Terug te betalen

Adverteren
Activiteiten
Investeringen
Trainingen
Overige

€ 14.800,00 €
€ 1.200,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 5.000,00

400,00

Totaal

€ 21.200,00 €

400,00

Reservering

€

274,18 € 3.474,18

