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VERANTWOORDING FRACTIEVERGOEDING 2016

Verantwoording over het jaar 2016 van:......
CDA Oude-IJsselsteek............................................................(naam fractie invullen)

voor de fractierekening: ..........NL56 RABO 0116319410.......................................................................... (
nummer en bank invullen;
nota bene: zoals in presidium afgesproken dient de fractie een ook uit de te naamstelling blijkende 
herkenbare, van de partij(afdeling) gescheiden fractierekening te hebben, alleen daarop kunnen 
fractievergoedingen worden uitbetaald en beheerd.

Het doel van deze fractieverantwoording is dat hij deugdelijk, duidelijk en vergelijkbaar met andere 
fracties is. Er vindt geen accountantscontrole op plaats; de verantwoordingen worden via het 
raadspresidium ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad op de lijst van ingekomen stukken. 
Desgewenst kan er op die manier in de gemeenteraad ten overstaan van elkaar aandacht aan worden 
besteed.

Voor de besteding en verantwoording van de fractievergoedingen heeft het raadspresidium op 
17 maart 2014 afspraken gemaakt, die gelden vanaf de verantwoording over 2013.
Voor deze afspraken geldt het navolgende format, met een verantwoording in rubrieken.

Bij de verantwoording is de volgende afspraak van belang:
persoonlijke kosten van fractieleden voor cursussen, congressen, opleidingen etc. en reis/verblijfkosten 
mogen voortaan wel uit de fractiekas worden betaald, mits in deze verantwoording de activiteit concreet 
wordt benoemd en ook kort wordt vermeld wat deze aan het fractiefunctioneren bijdraagt.
Dit binnen de algemene regel dat de fractievergoeding voor het fractiefunctioneren is bedoeld 
(bijvoorbeeld wel fractiebezoeken aan dorpen, fractieruimte, fractievoorlichting e.d.), maar niet voor het 
partijfunctioneren (niet voor ledenvergaderingen, partijkantoren, verkiezingscampagnes e.d.)

Bij de verantwoording is zoals eerder ook van belang, dat de reserve die de fractie uit de 
fractievergoeding vormt niet hoger mag worden dan 30o/» van het jaarbedrag.
Dus bijvoorbeeld voor een fractie van drie zetels:

basisvergoeding 1250 euro + 3 x 700 euro per raadszetel s jaarbedrag van 3350 euro; 
de reserve mag niet hoger zijn dan 30o7o van 3350 euro s 1005 euro.

NB. Dit bedrag is dus de absolute bovengrens, het is niet mogelijk elk jaar 1005 euro te reserveren en 
zo in vier jaar het viervoudige bedrag op te bouwen. Komt in dit voorbeeld het reservebedrag boven 
1005 euro, dan dient het meerdere te worden teruggestort.

Op dit moment bepaalt de verordening nog dat de fractievergoeding bestemd is voor het versterken van 
de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol van de fractie. Het raadspresidium 
geeft 17 maart 2014 afgesproken dat het algemene doel vooruitlopend op de eerstvolgende herziening 
wordt: het versterken van de verbindende rol van de fractie in de netwerksamenleving. De bestedingen 
mogen van het presidium vooruitlopend op de herziening ook al binnen dit doel passen.

Volgende pagina: het verantwoordingsformulier.
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Verantwoordingsformulier

Uitgaven voor fractieorganisatie

Fractiesecretariaat

Kantoor- en/of vergaderruimte (toe te rekenen aan fractiegebruik) č 3003

Kantoorapparatuur (idem) C 108

Overige kosten fractieorganisatie e

Subtotaal kosten voor fractieorganisatie: C 3111 A

Uitgaven voor fractieassistentie

Vergoedingen en geschenken aan vaste fractieassistenten/ondersteuners

8coM
P

Apparatuur voor fractieassistenten/ondersteuners

Extern advies (niet zijnde advies van raadsleden en vaste 
fractieassistenten/ondersteuners). c

Overige kosten fractieassistentie c

Subtotaal kosten voor fractieassistentie: C 600 B

Uitgaven voor fractieactiviteiten

Themabijeenkomsten C

Buurtbijeenkomsten en werkbezoeken e 317

Spreekuur en/of ombudswerk c

Overige kosten fractieactiviteiten

Subtotaal kosten voor fractieactiviteiten: e 317 C

Vervolg op volgende pagina
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Uitgaven voor fractie(re)presentatíe

Website en sociale media fractie.
NB. Niet de kosten voor de website van de partijafdeling. Eventueel wel de 
kosten voor dat deel de website dat specifiek voor de fractie bestemd is.

C

Nieuwsbrief fractie (idem) C

Advertenties fractie (idem) C 528

Geschenken aan derden
(niet zijnde raadsleden en fractieassistenten/ondersteuners). C

Overige kosten fractie(re)presentatie C 1112.50

Subtotaal kosten voor fractie(re)presentatie C1640.50 D

Uitgaven voor fractiescholing

Cursussen, congressen, opleidingen aangeboden door landelijke politieke 
partij of Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen C

Externe cursussen, congressen, opleidingen,
bijvoorbeeld van Raadslid.Nu, VNG en externe opleiders en adviesbureaus C

Overige kosten fractiescholing C

Subtotaal kosten voor fractiescholing: COO E

Zijn er onder de voorstaande uitgaven in 2016 uitgaven die als 
persoonlijke kosten van fractieleden zijn aan te merken? 
Doorhalen wat niet van toepassing is:

ja I nee

Zo ja, geef aan welke concrete activiteiten het betreft en hoe deze aan het fractiefunctioneren 
bijdragen (indien te weinig ruimte, voeg s.v.p. toe op een bijlage):

Vervolg op volgende pagina
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Totaaltelling fractievergoeding 2016

Fractieorganisatie, vermeld het subtotaal van A: C 3111

Fractieassistentie, vermeld het subtotaal van B: C 600

Fractieactiviteiten, vermeld het subtotaal van C: e 317

Fractie(re)presentatie, vermeld het subtotaal van D: C 1640.50

Fractiescholing, vermeld het subtotaal van E: e o

Eindtotaal uitgaven 2016 t 5668.50

Af: in 2016 ontvangen fractievergoeding C 5450

Saldo uitgaven min ontvangen fractievergoeding t 218.50 G

Fractiereservering

Tot en met 31 december 2015 opgebouwde fractiereserve C1634.51

Overschot of tekort van fractie uitgaven 2016,vul saldo G in C 218.50

Saldo s ontstane fractiereserve per 31 december 2016 C 1416.01

Af: 30o7o van de in 2016 ontvangen fractievergoeding, 
dit is het plafondbedrag om te kunnen reserveren ś 1635

Saldo, indien positief dient dit bedrag te worden gerestitueerd: C -1- 218.99

Ondergetekenden,
Vul in: naam fractievoorzitter Vul in: naam fractiepenningmeester

X l/QOV'

verklaren hierbij dat deze verantwoording naar waarheid is gedaan.

Plaats en datum:

Handtekening fractievoorzitter:
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Gemeente Oude IJsselstreek

llllillilllinillllllllllllillllllllllllll Correcties 2015
17ink08573

In de verantwoording van 201 5 zaten 2 fouten

Ontvangen: 05/05/2017 I GEMEENTE OUDİ"lJSİİLSTñËÊK 
.. r’hlingekomen

o 5 MEI 2017

* In de post 'Overige kosten fractieorganisatie' zat een telfout 
van 0 2,60. Hierdoor is het totaal bij A 076,55 geworden in 
plaats van C79,15

* Bij de fractiereservering is de opgebouwde reserve van 2013 
overgenomen in plaats van 2014.

Bijgevoegd de laatste pagina van de verantwoording van 2015 met 
de correcties (gearceerd).



Totaaltelling fractievergoeding 2015

Fractieorganisatie, vermeld het subtotaal van A: E 76,55

Fractieassistentie, vermeld het subtotaal van B: E 2.118,30

Fractieactiviteiten, vermeld het subtotaal van C: E 0,00

Fractie(re)presentatie, vermeld het subtotaal van D: E 483,75

Fractiescholing, vermeld het subtotaal van E: E 0,00

Eindtotaal uitgaven 2015 E 2.678,60

Af: in 2015 ontvangen fractievergoeding E 2.650,00

Saldo uitgaven min ontvangen fractievergoeding E 28,60- G

Fractiereservering

Tot en met 31 december 2012 opgebouwde fractiereserve E 427,27

Overschot of tekort van fractieuitgaven 2015,,vul saldo G in E 28,60-

Saldo s ontstane fractiereserve per 31 december 2015 E 398,67

Af: 300Zo van de in 2015 ontvangen fractievergoeding, 
dit is het plafondbedrag om te kunnen reserveren

E 795,00

Saldo, indien positief dient dit bedrag te worden gerestitueerd: E 0,00

Ondergetekenden,

Vul in: naam fractievoorzitter Vul in: naam fractiepenningmeester
verklaren hierbij dat deze verantwoording naar waarheid is gedaan.

Plaats en datum: OŜ-C^~ 2 0 If- .

Handtekening fractievoorzitter: Handtekefng fractiepenningmeester:
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VERANTWOORDING FRACTIEVERGOEDING 2016

Verantwoording over het jaar 2016 van D66 Oude IJsselstreek 

voor de fractierekening NL06RABO 015580086 t.n.v. Fractie D66
nota bene: zoals in presidium afgesproken dient de fractie een ook uit de te naamstelling blijkende 
herkenbare, van de partij(afdeling) gescheiden fractierekening te hebben, alleen daarop kunnen 
fractievergoedingen worden uitbetaald en beheerd.

Het doel van deze fractieverantwoording is dat hij deugdelijk, duidelijk en vergelijkbaar met andere 
fracties is. Er vindt geen accountantscontrole op plaats; de verantwoordingen worden via het 
raadspresidium ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad op de lijst van ingekomen 
stukken. Desgewenst kan er op die manier in de gemeenteraad ten overstaan van elkaar aandacht 
aan worden besteed.

Voor de besteding en verantwoording van de fractievergoedingen heeft het raadspresidium op 
17 maart 2014 afspraken gemaakt, die gelden vanaf de verantwoording over 2015.
Voor deze afspraken geldt het navolgende format, met een verantwoording in rubrieken.

Bij de verantwoording is de volgende afspraak van belang:
persoonlijke kosten van fractieleden voor cursussen, congressen, opleidingen etc. en reis/verblijfkosten 
mogen voortaan wel uit de fractiekas worden betaald, mits in deze verantwoording de activiteit 
concreet wordt benoemd en ook kort wordt vermeld wat deze aan het fractiefunctioneren bijdraagt.
Dit binnen de algemene regel dat de fractievergoeding voor het fractiefunctioneren is bedoeld 
(bijvoorbeeld wel fractiebezoeken aan dorpen, fractieruimte, fractievoorlichting e.d.), maar niet voor het 
partijfunctioneren (niet voor ledenvergaderingen, partijkantoren, verkiezingscampagnes e.d.)

Bij de verantwoording is zoals eerder ook van belang, dat de reserve die de fractie uit de 
fractievergoeding vormt niet hoger mag worden dan 30oZo van het jaarbedrag.
Dus bijvoorbeeld voor een fractie van drie zetels:

basisvergoeding 1250 euro + 3 X 700 euro per raadszetel ^ jaarbedrag van 3350 euro; 
de reserve mag niet hoger zijn dan 30o7o van 3350 euro ^ 1005 euro.

NB. Dit bedrag is dus de absolute bovengrens, het is niet mogelijk elk jaar 1005 euro te reserveren en 
zo in vier jaar het viervoudige bedrag op te bouwen. Komt in dit voorbeeld het reservebedrag boven 
1005 euro, dan dient het meerdere te worden teruggestort.

Op dit moment bepaalt de verordening nog dat de fractievergoeding bestemd is voor het versterken 
van de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol van de fractie. Het 
raadspresidium geeft 17 maart 2014 afgesproken dat het algemene doel vooruitlopend op de 
eerstvolgende herziening wordt: het versterken van de verbindende rol van de fractie in de 
netwerksamenleving. De bestedingen mogen van het presidium vooruitlopend op de herziening ook al 
binnen dit doel passen.

Volgende pagina: het verantwoordingsformulier.



Verantwoordingsformulier

Uitgaven voor fractieorganisatie

Fractiesecretariaat e 0,00

Kantoor- en/of vergaderruimte (toe te rekenen aan fractiegebruik) ê 0,00

Kantoorapparatuur (idem) E0,00

Overige kosten fractieorganisatie Ē 79,50

Subtotaal kosten voor fractieorganisatie: C 79,50

Uitgaven voor fractieassistentie

Vergoedingen en geschenken aan vaste fractieassistenten/ondersteuners ê 0,00

Apparatuur voor fractieassistenten/ondersteuners ē 0,00

Extern advies (niet zijnde advies van raadsleden en vaste 
fractieassistenten/ondersteuners).

Ē0,00

Overige kosten fractieassistentie E 0,00

Subtotaal kosten voor fractieassistentie: C 0,00

Uitgaven voor fractieactiviteiten

Themabijeenkomsten E 0,00

Buurtbijeenkomsten en werkbezoeken ē 0,00

Spreekuur en/of ombudswerk ê 0,00

Overige kosten fractieactiviteiten E0,00

Subtotaal kosten voor fractieactiviteiten: C 0,00

Vervolg op volgende pagina
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Uitgaven voor fractie(re)presentatie

Website en sociale media fractie.
NB. Niet de kosten voor de website van de partijafdeling. Eventueel wel de 
kosten voor dat deel de website dat specifiek voor de fractie bestemd is.

6 240,00

Nieuwsbrief fractie (idem) E0,00

Advertenties fractie (idem) E 1.998,15

Geschenken aan derden
(niet zijnde raadsleden en fractieassistenten/ondersteuners).

EO.OO

Overige kosten fractie(re)presentatie 6 268,24

Subtotaal kosten voor fractie(re)presentatie C 2.506,39

Uitgaven voor fractiescholíng

Cursussen, congressen, opleidingen aangeboden door landelijke politieke 
partij of Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen

E 0,00

Externe cursussen, congressen, opleidingen,
bijvoorbeeld van Raadslid.Nu, VNG en externe opleiders en adviesbureaus

E 0,00

Overige kosten fractiescholing 6 0,00

Subtotaal kosten voor fractiescholing: C 0,00

Zijn er onder de voorstaande uitgaven in 2016 uitgaven die als 
persoonlijke kosten van fractieleden zijn aan te merken? 
Doorhalen wat niet van toepassing is:

ja-/ nee

Zo ja, geef aan welke concrete activiteiten het betreft en hoe deze aan het fractiefunctioneren 
bijdragen (indien te weinig ruimte, voeg s.v.p. toe op een bijlage):

Vervolg op volgende pagina



Totaaltelling fractievergoeding 2016

Fractieorganisatie, vermeld het subtotaal van A: E 79,50

Fractieassistentie, vermeld het subtotaal van B: E 0,00

Fractieactiviteiten, vermeld het subtotaal van C: Ē0,00

Fractie(re)presentatie, vermeld het subtotaal van D: E 2.506,39

Fractiescholing, vermeld het subtotaal van E: E 0,00

Eindtotaal uitgaven 2016 E 2.585,89

Af: in 2016 ontvangen fractievergoeding e 2.650,00

Saldo uitgaven min ontvangen fractievergoeding e 64,11

Fractiereservering

Tot en met 31 december 2015 opgebouwde fractiereserve E 398,67

Overschot of tekort van fractieuitgaven 2016,vul saldo G in E 64,11

Saldo = ontstane fractiereserve per 31 december 2016 E 462,78

Af: 30oZo van de in 2016 ontvangen fractievergoeding, 
dit is het plafondbedrag om te kunnen reserveren

E 795,00

Saldo, indien positief dient dit bedrag te worden gerestitueerd: C 0,00

Ondergetekenden,

sŕZwz*' -
Vul in: naam fractievoorzitter Vul in: naam fractiepenningmeester

verklaren hierbij dat deze verantwoording naar waarheid is gedaan.

Plaats en datum:

Handtekening fractievoorzitter: Handtekening fractiepenningmeester:
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VERANTWOORDING FRACTIEVERGOEDING 2016 

 

Verantwoording over het jaar 2016 van: PvdA  

voor de fractierekening: NL97RABO0116327790 

nota bene: zoals in presidium afgesproken dient de fractie een ook uit de te naamstelling blijkende 

herkenbare, van de partij(afdeling) gescheiden fractierekening te hebben, alleen daarop kunnen 

fractievergoedingen worden uitbetaald en beheerd. 

 

Het doel van deze fractieverantwoording is dat hij deugdelijk, duidelijk en vergelijkbaar met andere 

fracties is. Er vindt geen accountantscontrole op plaats; de verantwoordingen worden via het 

raadspresidium ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad op de lijst van ingekomen 

stukken. Desgewenst kan er op die manier in de gemeenteraad ten overstaan van elkaar aandacht 

aan worden besteed.  

 

Voor de besteding en verantwoording van de fractievergoedingen heeft het raadspresidium op 

17 maart 2014 afspraken gemaakt, die gelden vanaf de verantwoording over 2013.  

Voor deze afspraken geldt het navolgende format, met een verantwoording in rubrieken. 

 

Bij de verantwoording is de volgende afspraak van belang: 

persoonlijke kosten van fractieleden voor cursussen, congressen, opleidingen etc. en reis/verblijfkosten 

mogen voortaan wel uit de fractiekas worden betaald, mits in deze verantwoording de activiteit 

concreet wordt benoemd en ook kort wordt vermeld wat deze aan het fractiefunctioneren bijdraagt. 

Dit binnen de algemene regel dat de fractievergoeding voor het fractiefunctioneren is bedoeld 

(bijvoorbeeld wel fractiebezoeken aan dorpen, fractieruimte, fractievoorlichting e.d.), maar niet voor het 

partijfunctioneren (niet voor ledenvergaderingen, partijkantoren, verkiezingscampagnes e.d.) 

 

Bij de verantwoording is zoals eerder ook van belang, dat de reserve die de fractie uit de 

fractievergoeding vormt niet hoger mag worden dan 30% van het jaarbedrag. 

Dus bijvoorbeeld voor een fractie van drie zetels: 

- basisvergoeding 1250 euro + 3 x 700 euro per raadszetel = jaarbedrag van 3350 euro; 

- de reserve mag niet hoger zijn dan 30% van 3350 euro = 1005 euro. 

NB. Dit bedrag is dus de absolute bovengrens, het is niet mogelijk elk jaar 1005 euro te reserveren en 

zo in vier jaar het viervoudige bedrag op te bouwen. Komt in dit voorbeeld het reservebedrag boven 

1005 euro, dan dient het meerdere te worden teruggestort. 

 

Op dit moment bepaalt de verordening nog dat de fractievergoeding bestemd is voor het versterken 

van de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol van de fractie. Het 

raadspresidium geeft 17 maart 2014 afgesproken dat het algemene doel vooruitlopend op de 

eerstvolgende herziening wordt: het versterken van de verbindende rol van de fractie in de 

netwerksamenleving. De bestedingen mogen van het presidium vooruitlopend op de herziening ook al 

binnen dit doel passen. 

 

 

Volgende pagina: het verantwoordingsformulier.
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Verantwoordingsformulier 

 

Uitgaven voor fractieorganisatie  

Fractiesecretariaat €    136,75  

Kantoor- en/of vergaderruimte (toe te rekenen aan fractiegebruik) €     75,00  

Kantoorapparatuur (idem) €  

Overige kosten fractieorganisatie €    127,80  

Subtotaal kosten voor fractieorganisatie: €    339,55 A 

 

 

Uitgaven voor fractieassistentie  

Vergoedingen en geschenken aan vaste fractieassistenten/ondersteuners €  

Apparatuur voor fractieassistenten/ondersteuners €  

Extern advies (niet zijnde advies van raadsleden en vaste 

fractieassistenten/ondersteuners). 
€  

Overige kosten fractieassistentie €     59,85  

Subtotaal kosten voor fractieassistentie: €     59,85 B 

 

 

Uitgaven voor fractieactiviteiten  

Themabijeenkomsten €     64,25  

Buurtbijeenkomsten en werkbezoeken €  

Spreekuur en/of ombudswerk  €  

Overige kosten fractieactiviteiten €    137,80  

Subtotaal kosten voor fractieactiviteiten: €    201,05 C 

 

Vervolg op volgende pagina 
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Uitgaven voor fractie(re)presentatie  

Website en sociale media fractie. 

NB. Niet de kosten voor de website van de partijafdeling. Eventueel wel de 

kosten voor dat deel de website dat specifiek voor de fractie bestemd is. 

€      13,30  

Nieuwsbrief fractie (idem) €  

Advertenties fractie (idem) €   2026,89  

Geschenken aan derden 

(niet zijnde raadsleden en fractieassistenten/ondersteuners). 
€  

Overige kosten fractie(re)presentatie €    164,75  

Subtotaal kosten voor fractie(re)presentatie €   2204,94 D 

 
 

Uitgaven voor fractiescholing  

Cursussen, congressen, opleidingen aangeboden door landelijke politieke 

partij of Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen 
€    880,00  

Externe cursussen, congressen, opleidingen, 

bijvoorbeeld van Raadslid.Nu, VNG en externe opleiders en 

adviesbureaus 

€    648,95  

Overige kosten fractiescholing €    766,15  

Subtotaal kosten voor fractiescholing: €   2295,10 E 

 

 

Zijn er onder de voorstaande uitgaven in 2016 uitgaven die als 

persoonlijke kosten van fractieleden zijn aan te merken? 

Doorhalen wat niet van toepassing is: 

nee  

Zo ja, geef aan welke concrete activiteiten het betreft en hoe deze aan het fractiefunctioneren 

bijdragen (indien te weinig ruimte, voeg s.v.p. toe op een bijlage): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolg op volgende pagina 
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Totaaltelling fractievergoeding 2016  

Fractieorganisatie, vermeld het subtotaal van A: €    339,55  

Fractieassistentie, vermeld het subtotaal van B: €     59.85  

Fractieactiviteiten, vermeld het subtotaal van C: €    202,05  

Fractie(re)presentatie, vermeld het subtotaal van D: €   2204,94  

Fractiescholing, vermeld het subtotaal van E: €   2295,10  

Eindtotaal uitgaven 2016 €   5101,49  

Af: in 2016 ontvangen fractievergoeding  €   3350,00  

Saldo uitgaven min ontvangen fractievergoeding €   -1751,49   G 

 

 

Fractiereservering  

Tot en met 31 december 2015 opgebouwde fractiereserve €   2506,50   

Overschot of tekort van fractieuitgaven 2016,vul saldo G in €  -1751,49  

Saldo = ontstane fractiereserve per 31 december 2016 €    755,01  

Af: 30% van de in 2016 ontvangen fractievergoeding, 

dit is het plafondbedrag om te kunnen reserveren 
€ 1005,00  

Saldo, indien positief dient dit bedrag te worden gerestitueerd: €  nvt  

 

 

Ondergetekenden, 

T. Menke G. van de Beek 

verklaren hierbij dat deze verantwoording naar waarheid is gedaan. 

Plaats en datum: 
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