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Onderwerp: Verantwoording fractiegelden 2010 
 
1.Voorstel 
Voorgesteld wordt over het jaar 2010 vast te stellen: 

a. de uitgaven van de fracties die in 2010 uit de fractiebijdrage zijn bekostigd; 
b. de verrekening van de uitgaven en het ontvangen voorschot en de hoogte van de 

terugvordering van ontvangen voorschotten. 
 
2. Aanleiding 
In 2010 hebben in het eerste kwartaal (vóór de verkiezingen) negen raadsfracties en in het tweede, 
derde en vierde kwartaal 7 fracties een fractiebijdrage ontvangen in de vorm van een voorschot. 
Grondslag hiervoor is de Verordening fractieondersteuning 2008. De bijdrage bestond uit een vast 
deel van € 1.500,- voor elke fractie en daarnaast ontving elke fractie een bedrag van € 150,- per 
raadszetel. De raadsfracties die recht hebben op burgerraadsleden ontvingen bovendien een vast 
bedrag van € 1320,-. 
 
Conform het bepaalde in de verordening dient de raad, na ontvangst van de rapportage van de 
accountant en zo nodig na het advies van het Presidium, de bedragen vast te stellen zoals 
genoemd onder 1. Voorstel.  
 
Het accountantsrapport ‘Besteding fractiebijdragen 2010’ (ontvangen op 18 oktober 2011) ligt bij de 
ter inzage liggende stukken in de leeskamer. 
 
 
3. Aspecten 
 
Alle fracties hebben hun uitgaven verantwoord met gebruikmaking van het door ons daarvoor 
vastgestelde verslag en de verantwoordingen zijn tijdig ingediend. 
 
De accountant heeft geen opmerking geplaatst bij de uitgaven.  
 
In het onderstaande overzicht zijn het besteedbare bedrag, de uitgaven en het terug te betalen 
bedrag verwerkt voor het jaar 2010.  
Daar waar in het onderstaande overzicht een negatief saldo staat, zullen de fracties het negatieve 
bedrag uit andere middelen moeten betalen dan de fractiebijdrage. Dit negatieve saldo mag niet 
ten laste worden gebracht van de fractiebijdrage 2011. Een positief saldo kan niet gereserveerd 
worden voor een volgend jaar en dient te worden terugbetaald. 
 
Gelet op het bepaalde in de verordening en de rapportage van de accountant, wordt u ten aanzien 
van het onder 1. genoemde voorgesteld te besluiten overeenkomstig het volgende: 



 
 

  
Raadsgriffie 

 
 
Fractie Bijdrage 2010 Uitgave 2010 Saldo  Terug te betalen 
CDA € 3.157,50  € 2.150,65  -€ 1.006,85  € 1.006,85 
ChristenUnie € 3.157,50  € 2.935,19 - € 222,31  € 222,31 
D66/GroenLinks € 3.082,50  € 3.080,50  -€ 2,00  € 2,00 
Leefbaar 
Ridderkerk 

€ 4.095,00  € 4.185,04  € 90,04   € 0,00  

PvdA € 3.495,00  € 3.728,24  € 233,24   € 0,00 
Ridderkerks 
Belang 

€ 412,50  € 489,00  € 76,50   € 0,00  

SGP € 3.607,50  € 2.629,43  - € 978,07  € 978,07 
Lokaal sociaal € 450,00  € 64,38  - € 385,62  € 385,62 
VVD € 3.157,50  € 1.039,59   -€ 2.117,91  € 2.117,91 
 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
 
Eind oktober 2011 waren alle terug te betalen bedragen op de rekening van de gemeente gestort. 
 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
 
N.v.t. 
 
Het presidium, 
De griffier,   de voorzitter, 
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