
Afrekening vergoedingen raadsfracties 2017 
 
 
 
 
Politieke partij: 

 
D66    
Fractievergoeding 2017    € 2.100,00  
Reservering 2016   €             - 
Totaal te besteden budget 2017  € 2.100,00 
Uitgaven 2017     € 2.136,99    
Verschil (overschot/tekort)  €     -36,99    
 
Te reserveren bedrag (max. €1050,=) €             -    
 
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    
Fractievergoeding 2017   € 2.100,00  
Reservering 2016   €             - 
Totaal te besteden budget 2017  € 2.100,00 
Uitgaven 2017                 € 2.326,88-   
Verschil (overschot/tekort)  €   -226,88    
 
Te reserveren bedrag (max. €1050,=) €             -    
 
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.    
    
    
PvdA    
Fractievergoeding 2017   € 1.950,00    
Reservering 2016   €             - 
Totaal te besteden budget 2017  € 1.950,00 
Uitgaven 2017     € 2.003,67-  
Verschil (overschot/tekort)  €     -53,67    
 
Te reserveren bedrag (max. €975,=) €             -       
 
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 2017   € 1.950,00    
Reservering 2016   €    969,75 
Totale te besteden budget 2017  € 2.919,75- 
Uitgaven 2017    € 1.035,18    
Verschil (overschot/tekort)  € 1.884,57     
 
Te reserveren bedrag (max. €975,=) €    975,00    
 
Terug te storten naar gemeente €    909,57  
    
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 2017     € 1.950,00    
Reservering 2016   €             - 
Totaal te besteden budget 2017  € 1.950,00 
Uitgaven 2017     € 1.929,47    
Verschil (overschot/tekort)  €      20,53    
 
Te reserveren bedrag (max. €975,=) €     20,53    
 
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    
Fractievergoeding 2017    € 1.800,00    
Reservering 2016   €    875.35 
Totaal te besteden budget 2017  € 2.675,35 
Uitgaven 2017     €    489,04    
Verschil (overschot/tekort)  € 2.185,95     
 
Te reserveren bedrag (max. €900,=) €    900,00         
  
Terug te storten naar gemeente  € 1.285,95   
    
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 2017    € 1.800,00   
Reservering 2016   €    283,30 
Totaal te besteden budget 2017  € 2.083,30 
Uitgaven 2017     € 2.024,84   
Verschil (overschot/tekort)  €     -58,46  
   
   
Te reserveren bedrag (max. €900,=) €      58,46         
  
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 2017    € 1.800,00    
Reservering 2016   €             - 
Totaal te besteden budget 2017  € 1.800,00 
Uitgaven 2017     € 1.801,41    
Verschil (overschot/tekort)  €       -1,41    
 
Te reserveren bedrag (max. €900,=) €             -         
  
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 
Op basis van de verordening “Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2008”dienen de volgende 
fracties een bedrag terug te storten: 
 
Groen Links €    909,57 
CDA  € 1.285,95 
 
Alle in rekening gebrachte onkosten vallen binnen de kaders van de verordening “Ambtelijke bijstand 
en fractieondersteuning 2008”. 
 
Advies: 
Tijdige aanlevering van de verantwoording. De planning van alle gemeentelijke controles laat weinig 
ruimte. Hierdoor kan een te late aanlevering van de verantwoording nog tot extra uitstel leiden. Graag 
de verantwoording twee maanden na het einde van het kalenderjaar aanleveren zodat de controles 
tijdig kunnen plaatvinden. 
 
28-05-2018 
Michel van der Woude 


