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Algemeen
Het jaar 2018 was het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen waarbij de fractie van GroenLinks
groeide van 9 naar 12 zetels, en dat heeft effect op de fractiekosten. Zo is de bijdrage vanuit de
gemeente Utrecht meegegroeid met het aantal raadszetels.
De goede verkiezingsuitslag en de daar op volgende coalitieonderhandelingen door de gekozen
fractieleden vragen voor en achter de schermen veel tijd en ondersteuning van vrijwilligers welke een
bedankje verdienen. Een nieuwe fractie en een nieuw college betekend ook het afscheid nemen en
bedanken van oud raadsleden en wethouders voor hun jarenlange inzet.
Personeelskosten
De 12-koppige fractie van GroenLinks in Utrecht wordt ondersteund door twee fractiemedewerkers
met een aanstelling van 28 en 32 uur per week. De kosten voor deelname aan het raadsbuffet worden
door de raadsleden zelf vergoed, welke vermeld staan onder het tabblad overige kosten.
Fractie teamdagen/groepstrainingen
Goed werknemer schap omvat het kunnen tegemoetkomen in de behoefte aan trainingen en
professionele ontwikkeling in het raadswerk. Met een substantieel deel nieuwe raadsleden in de
GroenLinksfractie is hier in 2018 aanspraak op gemaakt en hebben er training en coaching van
raadsleden plaatsgevonden. Een nieuwe samenstelling van de fractie en het begin van een nieuwe
termijn als volksvertegenwoordiging betekend ook dat er gewerkt moet worden aan teambuilding, het
maken van werkafspraken, strategievorming en het uitstippelen van speerpunten. Dit allen is
teruggekomen op de fractie teamdag in het najaar van 2018.
Kantoorbenodigdheden
In de verantwoording staan de gebruikelijke kosten vermeld voor de licentie tot gebruik van Photoshop
voor de online beeldvoering van de fractie. Ook de kosten voor het Simyo mobiele
telefoonabonnement en de kosten voor het beheer van de GroenLinks Utrecht webpagina zijn vermeld
onder het tabblad overige uitgaven.
Actualiteiten en media
Voor het goed op de hoogte blijven van actuele zaken in de stad Utrecht en in het land heeft de fractie
de toegang tot een aantal nationale en regionale dag- en weekbladen via Blendle en via losse
abonementen voor het NRC, de Telegraaf en het AD Utrechts Nieuwsblad. Individuele
nieuwsabonnementen worden door de raadsleden zelf betaald.
Werkbezoeken
In 2018 hebben er een aantal werkbezoeken plaatsgevonden met voor GroenLinks relevante
maatschappelijke organisaties in de stad. Ook heeft de fractie een waardevolle uitwisseling gehad met
de collega’s van de Brusselse Groenen.

