
Afrekening vergoedingen raadsfracties 2016 
 
Politieke partij: 

 
D66    
Fractievergoeding 2016   € 2.100,00    
Uitgaven 2016    € 2.174,32    
Verschil (overschot/tekort) €     -74,32    
Maximaal te sparen bedrag € 1.050,00    
Terug te storten naar gemeente €             -      
    
Opmerkingen: Uitgave van €20,= zonder onderliggende documentatie. Is verder niet van invloed op 
een eventueel terug te betalen bedrag. De besteding heeft binnen de “verordening ambtelijke bijstand 
en fractieondersteuning 2008” plaatsgevonden.    
    
    
VVD    
Fractievergoeding 2016   € 2.100,00    
Uitgaven 2016    € 2.157,24   
Verschil (overschot/tekort) €     -57,24    
Maximaal te sparen bedrag € 1.050,00    
Terug te storten naar gemeente €             -      
    
Opmerkingen: Er is een typefout gemaakt bij het invullen van de bijlage inzake het beginsaldo op 01-
01-2016. Dit heeft geen consequenties voor de controle en er zijn geen opmerkingen of 
bijzonderheden te melden op de ingediende fractievergoedingen. De besteding heeft binnen de 
“verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2008” plaatsgevonden.    
    
    
PvdA    
Fractievergoeding 2016   € 1.950,00    
Uitgaven 2016    € 2.079,31    
Verschil (overschot/tekort) €   -129,31    
Maximaal te sparen bedrag €    975,00       
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.    
    
    
Groen Links    
Fractievergoeding 2016   € 1.950,00    
Uitgaven 2016   €    980,25    
Verschil (overschot/tekort) €    969,75    
Maximaal te sparen bedrag €    975,00    
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.    
 
  
Leefbaar Tynaarlo    
Fractievergoeding 2016   € 1.950,00    
Uitgaven 2016    € 2.060,17    
Verschil (overschot/tekort) €   -110,17    
Maximaal te sparen bedrag €    975,00    
Terug te storten naar gemeente €             -      
    
Opmerkingen: Uitgave waarbij sprake zou zijn van een uitgave zonder bon betreft een pinbetaling. Dit 
is in akkoord bevonden. De besteding heeft binnen de “verordening ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning 2008” plaatsgevonden.    
    



    
CDA    
Fractievergoeding 2016   € 1.800,00    
Uitgaven 2016    €    924,65    
Verschil (overschot/tekort) €    875,35    
Maximaal te sparen bedrag €    900,00    
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.    
    
    
CU    
Fractievergoeding 2016   € 1.800,00    
Uitgaven 2016    € 1.516,70    
Verschil (overschot/tekort) €    283,30    
Maximaal te sparen bedrag €    900,00    
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.    
    
    
Gemeente Belangen    
Fractievergoeding 2016   € 1.800,00    
Uitgaven 2016    € 1.812,87    
Verschil (overschot/tekort) €     -12,87    
Maximaal te sparen bedrag €     900,00    
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.    
 
 
Algemene 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).  
 
 
Bevindingen 
In het afgelopen jaar is er bij geen enkele fractie een reserve van meer dan 50% van het niet 
gebruikte gedeelte in het afgelopen jaar. Derhalve hoeft er bij geen enkele fractie restitutie plaats te 
vinden.  
 
Advies: 
Aangezien de reserves op dit moment geen limiet kennen kunnen deze in de loop der jaren behoorlijk 
oplopen. Het advies is om de reserves gedurende vier jaren maximaal op te laten lopen tot een 
bedrag ter hoogte van de jaarlijkse fractievergoeding en afrekening plaats te laten vinden na de 
raadsperiode van vier jaren. 
 
Tevens het advies om de verantwoording standaard te voorzien van de bankafschriften over de 
gehele verantwoordingsperiode van een jaar. Hiermee kan de controle naar behoren worden 
uitgevoerd. 
 
01-05-2017 
 
M. van der Woude 
 


