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Correctie vastgestelde fractievergoedingen 2016

Voorgesteld besluit
De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten:
De bedragen van de fractievergoedingen 2016 conform het gecorrigeerde rapport
van de accountant d.d. 2 oktober 2018 vast te stellen.
Samenvatting
Op 19 december 2017 heeft de gemeenteraad de bedragen van de
fractievergoedingen over 2016 vastgesteld. Dit op basis van het rapport van de
feitelijke bevindingen van de accountant inzake de besteding van de
fractievergoedingen 2016.
De voormalige accountant Deloitte heeft echter een fout gemaakt in het rapport
over de verantwoording van de fractievergoedingen over 2016. De correctie op het
rapport d.d. 2 oktober 2018 treft u als bijlage aan.
Technisch gezien houdt de fout het volgende in.
De accountant heeft abusievelijk in het overzicht van de reserves 2016 de
beginstanden uit de rapportage van 2015 opgenomen. Hierdoor zijn de eindstanden
van 2016 eveneens niet juist weergegeven. De gecorrigeerde brief van Deloitte leidt
voor de fracties CDA, VVD en de SP tot een verschil in afrekening met het volgende
tot gevolg.
•
•
•

De fractie CDA heeft over 2016 6 244 te veel terugbetaald
De fractie VVD heeft over 2016 6 850 te veel terugbetaald
De fractie SP heeft over 2016 C 3.576 te weinig terugbetaald

Kanttekeningen en risico's
Geen.
Kosten en dekking
Aan dit raadsvoorstel zijn geen extra kosten verbonden.
Duurzaamheid
Niet van toepassing.
Communicatie
Over het besluit wordt niet actief gecommuniceerd.
Tijdspad, vervolg en evaluatie
Dit voorstel is voorgelegd aan het Presidium die besloten heeft dit raadsvoorstel
door te geleiden naar de volgende raad. Gelet op de afsluiting van het financiële
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jaar is besluitvorming in de raadsvergadering van 18 december 2018 gewenst. Na
vaststelling van de juiste bedragen zal verrekening plaatsvinden.
Bijlagen
- Ontwerp besluit;
- Correctie op rapport van feitelijke bevindingen inzake bestedeling
fractievergoedingen gemeente Dordrecht 2016 d.d. 2 oktober 2018
Het Presidium van de gemeente Dordrecht,
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