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Raadsvoorstel

Onderwerp: 
Verantwoording Fractiegelden 2019

Commissie Samen leven 
1 september 2021

Zaaknummer
56331
 

Portefeuillehouder
 

Gemeenteraad 
16 september 2021

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
m.slingerland@ridderkerk.nl
 

 

 

Geadviseerd besluit
1. De uitgaven van de fracties die in het jaar 2019 uit de fractiebijdrage zijn bekostigd vast te stellen.

2. De verrekening van de uitgaven en het ontvangen voorschot en de hoogte van de terugvordering 
van ontvangen voorschotten over het jaar 2019 vast te stellen.

 

Fractie voorschot uitgave niet besteed (terugstorten)

Burger op 1 € 2.970,00 € 2.910,08 € 59,92
CDA € 3.270,00 € 1.460,45 € 1.809,55
ChristenUnie € 3.120,00 € 2.259,20 € 860,80
D66 € 2.970,00 € 123,42 € 2.846,58
Echt voor Ridderkerk € 3.420,00 € 937,99 € 2.482,01
GroenLinks € 2.970,00 € 2.200,79 € 769,21
Leefbaar Ridderkerk € 3.270,00 € 1.891,28 € 1.378,72
Partij 18Plus € 3.570,00 € 3.745,08  * € 0,00
PvdA € 3.270,00 € 1.036,76 € 2.233,24
SGP € 3.420,00 € 2.472,21 € 947,79
VVD € 3.120,00 € 640,49 € 2.479,51
totaal € 35.370,00 € 19.677,75 * € 15.867,33
 * Indien meer is uitgegeven dan het voorschot komen deze kosten voor eigen rekening.
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Raadsvoorstel
Inleiding
In 2019 hebben de fracties een financiële bijdrage ontvangen in de vorm van een voorschot. 
Grondslag hiervoor is de Verordening fractieondersteuning 2008. De bijdrage bestond uit een vast 
deel van € 1.500,- en per raadszetel € 150,-. De raadsfracties die recht hebben op burgerleden 
ontvingen bovendien een vast bedrag van € 1.320,-. 

Beoogd effect
De bedragen vast te stellen van de uitgaven van de fracties die in het jaar 2019 uit de fractiebijdrage 
zijn bekostigd, de verrekening van de uitgaven en het ontvangen voorschot en de hoogte van de 
terugvordering van ontvangen voorschotten over het jaar 2019. 

Relatie met beleidskaders
Niet van toepassing.

Argumenten
1.1 de fracties hebben hun uitgaven op de juiste wijze verantwoord 
Alle fracties hebben hun uitgaven verantwoord met het door ons daarvoor vastgestelde verslag. Indien 
de verantwoording niet in zijn geheel vóór 1 april 2020 kon worden ingediend zijn aanvullende 
afspraken gemaakt en nagekomen.

1.2 de accountant heeft de verantwoordingen gecontroleerd
Het accountantsrapport 'Besteding fractiegelden 2019’ (ontvangen 15 december 2020) is in te zien bij 
de griffie. De accountant had naar aanleiding van de controle enkele vragen over de 
verantwoordingen. Na beantwoording van de vragen heeft de accountant conform artikel 4 het 
presidium gevraagd een nadere duiding van de regels te geven. Na besluitvorming in het presidium 
stelt het presidum de voorliggende bedragen voor. 

2.1 de niet uitgegeven gelden moeten terugbetaald worden aan de gemeente 
Het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van de bijdrage kan niet gereserveerd worden voor uitgaven in 
het volgende jaar. Het saldo van de uitgaven en het ontvangen voorschot moet worden terugbetaald.

Overleg gevoerd met
Niet van toepassing.

Kanttekeningen
Geen

Uitvoering/vervolgstappen
De fracties zijn verzocht het terug te betalen overschot terug te storten vóór besluitvorming in de raad.

Evaluatie/monitoring
Niet van toepassing.

Financiën
Gelet op het bepaalde in de verordening, de rapportage van de accountant en besluitvorming in het 
presidium zijn de in het besluit bedoelde bedragen:

Fractie 2019 voorschot 2019 Uitgave Niet besteed (terugstorten)
Burger op 1 € 2.970,00 € 2.910,08 € 59,92
CDA € 3.270,00 € 1.460,45 € 1.809,55
ChristenUnie € 3.120,00 € 2.259,20 € 860,80
D66 € 2.970,00 € 123,42 € 2.846,58
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Fractie 2019 voorschot 2019 Uitgave Niet besteed (terugstorten)
Echt voor Ridderkerk € 3.420,00 €973,99 € 2.482,01
GroenLinks € 2.970,00 € 2.200,79 € 769,21
Leefbaar Ridderkerk € 3.270,00 € 1.891,28 € 1.378,72
Partij 18Plus € 3.570,00 € 3.745,08  * € 0,00
PvdA € 3.270,00 € 1.036,76 € 2.233,24
SGP € 3.420,00 € 2.472,21 € 947,79
VVD € 3.120,00 € 640,49 € 2.479,51
totaal € 35.370,00 € 19.677,75  * € 15.867,33

  

* Indien meer is uitgegeven dan het voorschot komt dit voor eigen rekening

Juridische zaken
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Niet van toepassing.

Het presidium,

de griffier, de voorzitter,

mr. J.G. van Straalen mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Verordening fractieondersteuning 2008.pdf  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
16 september 2021

Zaaknummer:
56331

Onderwerp:
Verantwoording Fractiegelden 
2019

:

gelezen het voorstel van het presidium,

gelet op 

het bepaalde in de Verordening fractieondersteuning 2008;

BESLUIT:

1. De uitgaven van de fracties die in het jaar 2019 uit de fractiebijdrage zijn bekostigd vast te stellen.

2. De verrekening van de uitgaven en het ontvangen voorschot en de hoogte van de terugvordering 
van ontvangen voorschotten over het jaar 2019 vast te stellen.

 

Fractie voorschot uitgave niet besteed (terugstorten)

Burger op 1 € 2.970,00 € 2.910,08 € 59,92
CDA € 3.270,00 € 1.460,45 € 1.809,55
ChristenUnie € 3.120,00 € 2.259,20 € 860,80
D66 € 2.970,00 € 123,42 € 2.846,58
Echt voor Ridderkerk € 3.420,00 € 937,99 € 2.482,01
GroenLinks € 2.970,00 € 2.200,79 € 769,21
Leefbaar Ridderkerk € 3.270,00 € 1.891,28 € 1.378,72
Partij 18Plus € 3.570,00 € 3.745,08  * € 0,00
PvdA € 3.270,00 € 1.036,76 € 2.233,24
SGP € 3.420,00 € 2.472,21 € 947,79
VVD € 3.120,00 € 640,49 € 2.479,51
totaal € 35.370,00 € 19.677,75 * € 15.867,33
 * Indien meer is uitgegeven dan het voorschot komen deze kosten voor eigen rekening.


