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Onderwerp: vaststelling fractievergoeding 2005

Jaarlijks ontvangen de in de raad vertegenwoordigde politieke groeperingen bij wijze van voorschot
een vergoeding voor fractieondersteuning. Na het afleggen van rekening en verantwoording door de
fracties en controle door de accountant stelt de raad de vergoedingen over het voorafgaande
kalenderjaar definitief vast. In 2005 is aan voorschotten in totaal een bedrag van € 138.000,uitgekeerd aan de fracties. Na ontvangst van alle verantwoordingen en onderliggende gegevens
heeft de accountant op 24 november 2006 zijn rapport van bevindingen aangeboden. Dit rapport
treft u bij de stukken aan.
Ten aanzien van de door de fracties afgelegde rekening en verantwoording is de conclusie van de
accountant, dat aan de hand van de overgelegde verslagen en onderliggende documenten de
rechtmatigheid van de uitgaven in het algemeen kon worden vastgesteld. De kwaliteit van de
aangeleverde verantwoordingen was naar de mening van de accountant aanzienlijk beter dan over
het voorgaande jaar. De bevindingen naar aanleiding van de verantwoordingen zijn opgenomen
onder 5.2.1. en 5.2.2. Ten aanzien van de door de fractie van B.V. DORDT gedeclareerde kosten
voor advieswerk van advocaten wordt in het rapport opgemerkt, dat deze niet voldoen aan de
minimumvoorwaarde, dat de uitgaven ten behoeve van raadswerkzaamheden zijn gedaan. Deze
conclusie is in overeenstemming met de opmerking naar aanleiding van de afrekening over 2004 ten
aanzien van de fractie van ECO-Dordt. De fractie van B.V.DORDT kan zich bij nader inzien met deze
conclusie verenigen en heeft laten weten de betreffende post in te trekken. De brief van de fractie
is als bijlage bijgevoegd. In de vast te stellen bedragen in het ontwerpbesluit is hiermee rekening
gehouden.
In het rapport wordt verder een tweetal aanbevelingen gedaan. Deze hebben betrekking op het
ontbreken van richtlijnen ten aanzien van het verantwoorden van rente-inkomsten over opgebouwde
reserves en ten aanzien van de bestemming van goederen die zijn aangeschaft door fracties die na
verkiezingen niet in de raad terugkeren. Het presidium zal in de eerste helft van 2007 hierover een
standpunt bepalen en u eventueel een voorstel tot wijziging van de Verordening op de
fractievergoeding voorleggen.
Bij de fracties van VVD, CDA, ChristenUnie/SGP, Groenünks, AOV/Ouderenunie en Katif is de stand
van de reserve per ultimo 2005 hoger dan de ontvangen voorschotten, zodat deze fracties het
verschil moeten terugstorten.
Het presidium stelt u voor de bedragen over 2005 als bedoeld in artikel 9 van de Verordening
fractievergoeding 2004 vast te stellen als aangegeven in bijgaand ontwerpbesluit.
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