
Verantwoording fractiebudget Q1 2022 Aangepaste versie (28 nov. 2022) 

 

In de verantwoording fractiebudget Q1 2022, goedgekeurd in het presidium van 31 oktober jl., is een 

fout geconstateerd met betrekking tot de terug te betalen reserve van de fractie GBK. 

De juiste berekening vindt u hieronder. De bedragen waren juist maar de berekening is niet juist 

gedaan. De reserve van GBK voor de raadsperiode 2018-2022 is € 56,06: 

GBK BIJ AF SALDO 

Reserve per 1 januari 2022     €         -89,77  

Toegekend fractiebudget Q1 2022  €           162,50      

Toegestane uitgavenQ1 2022    €          -200,00    

Niet gehonoreerd *)    €          -183,33    

Reserve per 1 april 2022      €                  -    

Terug te storten reserve     
€           56,06   
(ipv €    43,56) 

*) niet gehonoreerde deel bevat 11/12de van de declaratie. Voorstel: dien deze voor 11/12de deel 

opnieuw in gedurende de volgende raadsperiode.  

 

In onderstaande bijlage is de aanpassing verwerkt. Deze zal na goedkeuring van het presidium 

worden gepubliceerd. 

 

 

Bijlage 

1. Inleiding 

Op grond van artikel 11, lid 1 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2020 legt elke 

fractie binnen drie maanden na het einde van een kalenderjaar verantwoording af over de besteding. 

Op grond van artikel 6, lid 1 en artikel 8, lid 2 en artikel 10, lid 3 wordt aan het eind van de raadsperiode 

in het verkiezingsjaar de pro rata bijdrage verrekend, alsmede het berekenen van de terug te storten 

reserve door de fracties.  

Op grond van artikel 11, lid 2 is het aan het presidium om de verantwoordingen te controleren en een 

controle rapport op te stellen. In dit controlerapport wordt verslag gedaan van de verantwoording van 

de fractiebudgetten over het eerste kwartaal van 2022 en zijn de reserves bepaald welke door de 

fracties dienen te worden teruggestort. 

 

2. Resultaten controle 

Ontvangen verantwoording 

De verantwoording is ontvangen van VVD, CDA, GBK, PvdA/GL en WK. Er zijn in bovengenoemde 

periode geen discutabele kostentypes geconstateerd – alleen types “bankkosten”, 
“fractievergadering” en “websitekosten”.  

Negatieve reserve einde raadsperiode 

Bij GBK is aan het eind van de raadsperiode een negatieve reserve geconstateerd, zie $4. Naast het feit 

dat er al begonnen is met een negatieve reserve, is er meer geld uitgegeven dan aan fractievergoeding 

is binnengekomen. De oorzaak ligt in de jaarrekening van de website, welke voor  1/12de in deze 

raadsperiode valt en 11/12de in de nieuwe raadsperiode. In het overzicht is dit als “niet-gehonoreerd” 
opgenomen.  



 

3. Einde raadsperiode 

Op grond van artikel 10, lid 3 dient de overgebleven reserve door de fractie teruggestort te worden. 

Dit kan naar IBAN NL05 BNGH 0285 1281 75 Gemeente Koggenland, onder vermelding van 

“terugstorten fractiebudget <NAAM FRACTIE>”. 

4. Overzicht per fractie 

VVD BIJ AF SALDO 

Reserve per 1 januari 2022     €            -78,27  

Toegekend fractiebudget Q1 2022  €           187,50      

Toegestane uitgavenQ1 2022    €                  -      

Niet gehonoreerd *)    €                  -      

Reserve per 1 april 2022      €                  -    
Terug te storten reserve      €           109,23  

 

CDA BIJ AF SALDO 

Reserve per 1 januari 2022     €              -2,78  

Toegekend fractiebudget Q1 2022  €           175,00      

Toegestane uitgavenQ1 2022    €            -91,55    

Niet gehonoreerd *)    €                  -      

Reserve per 1 april 2022      €                  -    
Terug te storten reserve      €             80,67  

 

GBK BIJ AF SALDO 

Reserve per 1 januari 2022     €            -89,77  

Toegekend fractiebudget Q1 2022  €           162,50      

Toegestane uitgavenQ1 2022    €          -200,00    

Niet gehonoreerd *)    €          -183,33    

Reserve per 1 april 2022      €                  -    
Terug te storten reserve      €             56,06 

*) niet gehonoreerde deel bevat 11/12de van de declaratie. Voorstel: dien deze voor 11/12de deel 

opnieuw in gedurende de volgende raadsperiode.  

WK BIJ AF SALDO 

Reserve per 1 januari 2022     €           122,14  
Toegekend fractiebudget Q1 2022  €           137,50      

Toegestane uitgavenQ1 2022    €          -109,90    

Niet gehonoreerd *)    €                  -      

Reserve per 1 april 2022      €                  -    
Terug te storten reserve      €           149,74  

 

PvdA-GL BIJ AF SALDO 

Reserve per 1 januari 2022     €           745,45  
Toegekend fractiebudget Q1 2022  €           137,50      

Toegestane uitgavenQ1 2022    €          -175,00    

Niet gehonoreerd *)    €                  -      

Reserve per 1 april 2022      €                  -    



Terug te storten reserve      €           707,95  
 


	Verantwoording fractiebudget Q1 2022 Aangepaste versie (28 nov. 2022)
	1. Inleiding
	2. Resultaten controle
	Ontvangen verantwoording
	Negatieve reserve einde raadsperiode

	3. Einde raadsperiode
	4. Overzicht per fractie


