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Onderwerp: Verantwoording fractiegelden 2012 
 
1.Voorstel 
Voorgesteld wordt over het jaar 2012 vast te stellen: 

a. de uitgaven van de fracties die in 2012 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 2012 hebben 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 burgerleden ontvingen bovendien een vast bedrag van 
€ 1.320,-. 
 
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 2012’ (ontvangen 23 juli 2013) 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. 
 
Daar waar de accountant kanttekeningen heeft gemaakt zijn deze in het presidium besproken en 
zijn de vereiste bedragen teruggestort.  
  
In het onderstaande overzicht zijn het besteedbare bedrag, de uitgaven en het terug te betalen 
bedrag verwerkt voor het jaar 2012.  
Als de uitgaven 2012 hoger zijn dan de ontvangen bijdrage 2012, zullen de fracties het tekort uit 
andere middelen moeten betalen dan de fractiebijdrage. Dit tekort mag niet ten laste worden 
gebracht van de fractiebijdrage 2013. Een overschot 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: 
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Fractie Bijdrage 2012 Uitgaven 2012 Terugstorten  

CDA € 3.120,00  € 2.550,90  € 569,10  

ChristenUnie € 3.120,00  € 2.202,73  € 917,27  

D66/GroenLinks € 3.120,00  € 3.120,00  € 0,00  

Leefbaar Ridderkerk € 4.320,00  € 4.273.93  € 46,07  

PvdA € 3.420,00  € 2.528,42  € 891,58  

SGP € 3.570,00  € 1.810,49  € 1.759,51  

VVD € 3.120,00  € 1.215,49  € 1.904,51  

totaal € 23.790,00  € 17.701,96  € 6.088,04  

 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Alle terug te betalen bedragen zijn op de rekening van de gemeente gestort. 
 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
N.v.t. 
 
Het presidium, 
De griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen    mw. A. Attema 
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