
Afrekening vergoedingen raadsfracties 2011 
 
 
Politieke partij: 
 
PvdA                                          Ontvangen fractievergoeding:  €   1.500,-- 
                                                   Uitgaven 2011:                        €    1.961,95 
                                                   Verschil (overschot/tekort):      €      461,95  -/- 
                                                   Maximaal te sparen bedrag     €       750,- 
                                                   Terug te storten naar gemeente:       ---- 
Opmerkingen: Er zijn geen opmerkingen of bijzonderheden te melden op de ingediende 
fractievergoedingen. De besteding heeft binnen de “verordening ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning 2008” plaatsgevonden.  
 
 
VVD                                           Ontvangen fractievergoeding:   €    1.500,-- 
                                                   Uitgaven 2011:                         €    2.947,-- 
                                                   Verschil (overschot/tekort):      €     1.447,--  -/- 
                                                   Maximaal te sparen bedrag      €       750.-- 
                                                   Terug te storten naar gemeente:      ----- 
Opmerkingen: Er zijn geen opmerkingen of bijzonderheden te melden op de ingediende 
fractievergoedingen. De besteding heeft binnen de “verordening ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning 2008” plaatsgevonden.  
 
 
GroenLinks                                 Ontvangen fractievergoeding:  €   1.300,-- 
                                                    Uitgaven 2011:                        €      361,-- 
                                                    Verschil (overschot/tekort):      €      939,--   
                                                    Maximaal te sparen bedrag      €     650,- 
                                                    Terug te storten naar gemeente:     289,-- 
Opmerkingen: Er zijn geen opmerkingen of bijzonderheden te melden op de ingediende 
fractievergoedingen. De besteding heeft binnen de “verordening ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning 2008” plaatsgevonden. Wel is er overschot op het maximaal te besparen bedrag 
(50% van de vergoeding). Conform de verordening dient dit bedrag door de fractie terug te worden 
gestort. 
 
 
Leefbaar Tynaarlo                      Ontvangen fractievergoeding:  €   1.300,-- 
                                                   Uitgaven 2011:                         €   1.628,04 
                                                   Verschil (overschot/tekort):      €      328,04  -/- 
                                                   Maximaal te sparen bedrag      €      650,-- 
                                                   Terug te storten naar gemeente:       ----- 
Opmerkingen: Er zijn geen opmerkingen of bijzonderheden te melden op de ingediende 
fractievergoedingen. De besteding heeft binnen de “verordening ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning 2008” plaatsgevonden.  
 
 
CDA                                           Ontvangen fractievergoeding:   €   1.200,-- 
                                                   Uitgaven 2011:                          €   1.208,35 
                                                   Verschil (overschot/tekort):        €         8,35  -/- 
                                                   Maximaal te sparen bedrag       €      600,-- 
                                                   Terug te storten naar gemeente:         --- 
Opmerkingen: Er zijn geen opmerkingen of bijzonderheden te melden op de ingediende 
fractievergoedingen. De besteding heeft binnen de “verordening ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning 2008” plaatsgevonden.  
 
 
 
 
 



Gemeentebelangen                   Ontvangen fractievergoeding:   €   1.200,-- 
                                                   Uitgaven 2011:                          €   1.318,71 
                                                   Verschil (overschot/tekort):       €       118,71  -/- 
                                                   Maximaal te sparen bedrag       €      600,-- 
                                                   Terug te storten naar gemeente:         ----- 
Opmerkingen: Er zijn geen opmerkingen of bijzonderheden te melden op de ingediende 
fractievergoedingen. De besteding heeft binnen de “verordening ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning 2008” plaatsgevonden.  
 
 
D66                                            Ontvangen fractievergoeding:  €   1.200,-- 
                                                   Uitgaven 2011:                         €   1.279,56 
                                                   Verschil (overschot/tekort):      €        79,56   -/- 
                                                   Maximaal te sparen bedrag      €      600,-- 
                                                   Terug te storten naar gemeente:        ---- 
Opmerkingen: Er zijn geen opmerkingen of bijzonderheden te melden op de ingediende 
fractievergoedingen. De besteding heeft binnen de “verordening ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning 2008” plaatsgevonden.  
  
 
 
ChristenUnie                              Ontvangen fractievergoeding:   €  1.100,-- 
                                                   Uitgaven 2011:                          €  1.248,45 
                                                   Verschil (overschot/tekort):        €     148,45  -/- 
                                                   Maximaal te sparen bedrag       €     550,-- 
                                                   Terug te storten naar gemeente:      ----- 
Opmerkingen: Er zijn geen opmerkingen of bijzonderheden te melden op de ingediende 
fractievergoedingen. De besteding heeft binnen de “verordening ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning 2008” plaatsgevonden.  
  
 
Toelichting: 
Van het jaarlijks ontvangen fractiebudget mag 50% worden gespaard (artikel 12, lid 1 en 2: De fractie 
kan het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van de bijdrage toekomend aan een fractie ter besteding 
door die fractie in volgende jaren reserveren. De reserve is niet groter dan 50% van de bijdrage die de 
fractie in het voorgaande kalenderjaar toekwam ingevolge artikel 8).  
In het afgelopen jaar was alleen bij de fractie van GroenLinks sprake van een reserve van meer dan 
50% van het niet gebruikte gedeelte in het afgelopen jaar. De fractie van GroenLinks wordt gevraagd 
een bedrag van sprake van €  289,-- terug te storten. 
 
Voor wat betreft de verdere procedure: na instemming van uw presidium kan de afrekening van de 
fractievergoedingen ter kennisname ter inzage gelegd worden voor de raad van 20 november a.s. 
waarna de penningmeesters van de politieke partijen decharge kan worden verleend.  
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