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Raadsvoorstel

Onderwerp: 
Verantwoording Fractiegelden 2018

Commissie Samen leven 
28 november 2019

Zaaknummer
8328
 

Portefeuillehouder
 

Gemeenteraad 
12 december 2019

Openbaar

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

 

 

Geadviseerd besluit
1. De uitgaven van de fracties die in het jaar 2018 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 2018 vast te stellen.

 

Fractie 2018 1ekw 2018 2,3,4ekw uitgave saldo (terugstorten)
Burger op 1 € 0,00 € 2.227,50 € 1.937,05 € 290,45
CDA € 817,50 € 2.452,50 € 1.482,60 € 1.787,40
ChristenUnie € 817,50 € 2.340,00 € 1.865,74 € 1.291,76
D66 € 0,00 € 2.227,50 € 45,00 € 2.182,50
D66/GroenLinks € 780,00  € 0,00 € 0,00 € 780,00
Echt voor Ridderkerk € 855,00 € 2.565,00 € 3.274,24 € 145,76
GroenLinks € 0,00 € 2.227,50 € 1.852,77 € 374,73
Groep Ipskamp € 450,00  € 0,00 € 65,44 € 384,56
Groep Van Nes - de Man € 412,50  € 0,00 € 405,00 € 7,50
Leefbaar Ridderkerk € 855,00 € 2.452,50 € 2.915,65 € 391,85
Partij 18PLUS € 742,50 € 2.677,50 € 3.458,59  * € 0,00
PvdA € 780,00 € 2.452,50 € 1.442,60 € 1.789,90
SGP € 892,50 € 2.565,00 € 3.431,66 € 25,84
VVD € 780,00 € 2.340,00 € 1.603,57 € 1.516,43
Totaal € 8.182,50 € 26.527,50 € 23.779,91 € 10.968,68 

 * Indien meer is uitgegeven dan het voorschot komen deze kosten voor eigen rekening.
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Raadsvoorstel
Inleiding
In 2018 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,-. 

In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden wordt het voorschot verstrekt voor de maanden tot en 
met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. Voor 2018 betekent dit dat de fracties 3/12 deel 
hebben gekregen van het jaarbedrag waarop ze recht zouden hebben als er geen verkiezingen 
zouden zijn. Vanaf april hebben de fracties 9/12 deel ontvangen van het jaarbedrag uitgaande van het 
nieuwe zetelaantal. Groep Ipskamp en Groep Van Nes- de Man en fractie D66/GroenLinks zijn na de 
verkiezingen niet teruggekeerd in de raad. Na de verkiezingen zijn nieuw in de raad gekomen D66, 
GroenLinks en Burger op 1.

Beoogd effect
De bedragen vast te stellen van de uitgaven van de fracties die in het jaar 2018 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 2018. 

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 2019 kon worden ingediend zijn aanvullende 
afspraken gemaakt en nagekomen.

1.2 de accountant heeft de verantwoordingen gecontroleerd
Het accountantsrapport 'Besteding fractiegelden 2018’ (ontvangen 16 oktober 2019) 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.
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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 2018 1ekw2018 2,3,4ekw uitgave saldo (terugstorten)
Burger op 1 € 0,00 € 2.227,50 € 1.937,05 € 290,45
CDA € 817,50 € 2.452,50 € 1.482,60 € 1.787,40
ChristenUnie € 817,50 € 2.340,00 € 1.865,74 € 1.291,76
D66 € 0,00 € 2.227,50 € 45,00 € 2.182,50
D66/GroenLinks € 780,00  € 0,00 € 0,00 € 780,00
Echt voor Ridderkerk € 855,00 € 2.565,00 € 3.274,24 € 145,76
GroenLinks € 0,00 € 2.227,50 € 1.852,77 € 374,73
Groep Ipskamp € 450,00  € 0,00 € 65,44 € 384,56
Groep Van Nes - de Man € 412,50  € 0,00 € 405,00 € 7,50
Leefbaar Ridderkerk € 855,00 € 2.452,50 € 2.915,65 € 391,85
Partij 18PLUS € 742,50 € 2.677,50 € 3.458,59 * € 0,00
PvdA € 780,00 € 2.452,50 € 1.442,60 € 1.789,90
SGP € 892,50 € 2.565,00 € 3.431,66 € 25,84
VVD € 780,00 € 2.340,00 € 1.603,57 € 1.516,43
Totaal € 8.182,50 € 26.527,50 € 23.779,91 € 10.968,68

* 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:
12 december 2019

Zaaknummer:
8328

Onderwerp:
Verantwoording Fractiegelden 
2018

:

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 2018 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 2018 vast te stellen.

 

Fractie 2018 1ekw 2018 2,3,4ekw uitgave saldo (terugstorten)
Burger op 1 € 0,00 € 2.227,50 € 1.937,05 € 290,45
CDA € 817,50 € 2.452,50 € 1.482,60 € 1.787,40
ChristenUnie € 817,50 € 2.340,00 € 1.865,74 € 1.291,76
D66 € 0,00 € 2.227,50 € 45,00 € 2.182,50
D66/GroenLinks € 780,00  € 0,00 € 0,00 € 780,00
Echt voor Ridderkerk € 855,00 € 2.565,00 € 3.274,24 € 145,76
GroenLinks € 0,00 € 2.227,50 € 1.852,77 € 374,73
Groep Ipskamp € 450,00  € 0,00 € 65,44 € 384,56
Groep Van Nes - de Man € 412,50  € 0,00 € 405,00 € 7,50
Leefbaar Ridderkerk € 855,00 € 2.452,50 € 2.915,65 € 391,85
Partij 18PLUS € 742,50 € 2.677,50 € 3.458,59  * € 0,00
PvdA € 780,00 € 2.452,50 € 1.442,60 € 1.789,90
SGP € 892,50 € 2.565,00 € 3.431,66 € 25,84
VVD € 780,00 € 2.340,00 € 1.603,57 € 1.516,43
Totaal € 8.182,50 € 26.527,50 € 23.779,91 € 10.968,68 

 * Indien meer is uitgegeven dan het voorschot komen deze kosten voor eigen rekening.


