
 

Aan de griffie van de gemeente Papendrecht 
Markt 22, 3351 PB Papendrecht 
 
VERANTWOORDING FRACTIE-BUDGET 2020 
Naam fractie: Onafhankelijk Papendrecht 
 

Omschrijving Ontvangen Uitgaven 

Startsaldo:   

Ontvangen fractiebudget van gemeente Papendrecht: 2.174,00  

(Korte omschrijving en bedrag invullen, originele facturen/bonnen bijsluiten)   

Vergaderkosten, werkbezoeken van de fractie (externe locaties) incl. het 
verstrekken van een presentje als blijk van waardering voor de ontvangst. 

 
 

 

Factuur nr.14 parkeerkosten i.v.m. vergadering voorzitten Carrousel Drechtraad  2,50 

Organisatiekosten (kantoorkosten bv papier, porti, abonnementen fractie, 
kantoorartikelen, website van de fractie) 

  

Factuur nr.01 specificaties op factuur  316,16 

Factuur nr.10 factuur voor virusbescherming computers  27,99 

Factuur nr.13 factuur voor aancshaf printer cartridge  12,95 

Bankkosten 1
e
,2

e
, 3

e
 en 4

e
 kwartaal  152,90 

Factuur nr.03 factuur website  180,00 

Factuur nr. 12/12(a-e) communicatiekosten social media  325,00 

Abonnementen fractie, Telefoonkostenvergoedingen   

Factuur nr.07 factuur Follow the money  90,00 

Telefoonkostenvergoedingen PM   

Vergoeding voor fractiemedewerker die op vrijwillige basis voor de fractie actief is 
(en geen raads- of commissielid is). (Naam en adres invullen) 

 
 

 

Factuur nr.08 factuur voor het maken van een spotprent  242,00 

Factuur nr.09 factuur voor het maken van een videoboodschap  242,00 

Vorming en opleiding van (duo-)raadsleden en fractiemedewerker ter verbetering 
van het uitvoeren van de functie (scholingskosten van excursie, cursussen en 
congressen incl. reiskosten). 

 
 
 

 

Factuur nr.04 cursus duo-raadslid Landelijk Kennisteam Bestuur Gemeenten  477,95 

Openbare fractiebijeenkomsten met burgers, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties enz. (zaalhuur, kosten spreker, drankjes) 

  

Factuur nr.11 factuur persbericht schoner en zachter kraanwater  240,79 

Consumpties, verteringen en maaltijdkosten (in het kader van fractieactiviteit).   

Factuur nr.02 kerstpakket fractieleden  110.40 

Kosten van derden (bv onderzoekskosten, externe deskundigen, enquête).   

Factuur nr.05 onderzoek VU Laboratorium  726,00 

Overige   

Totaal verantwoorde uitgaven van de fractie:   3.146,64 

Inkomsten (netto) doneeractie schoner en zacher kraanwater 471,91  

Totaal verantwoorde inkomsten van de fractie (fractiebudget en doneeractie) 2.645,91  

Verschil tussen uitgaven en inkomsten 500,73  

Totaaloverzicht inkomsten en uitgaven 3.146,64 3.146,64 

Te ontvangen fractiebudget 2021 2.174,00  

Bankrekening: IBAN: NL77 TRIO 0212 3802 49 t.n.v. Onafhankelijk Papendrecht 

Namens de fractie: Ruud Lammers (naam en handtekening)   

Datum: 16 februari 2021   

 


