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Onderwerp 
Vaststelling rapportage accountant en voorschotten fractievergoedingen 2e t/m 
4e kwartaal 2015 
 
 
1. Beslispunten 

1. Het accountantsrapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen 2e 
t/m 4e kwartaal 2015 vast te stellen 

2. De aan de fracties betaalde voorschotten t.b.v. de kwartalen 2 t/m 4 
2015 definitief vast te stellen 

3. Op grond van de bevindingen van de accountant, van de fractie Senio-
ren+Flevoland een bedrag van € 18,97 terug te vorderen.       

 
2. Beoogd effect 

Met voorliggend statenvoorstel wordt voldaan aan de vereisten in de Verorde-
ning op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2013, ten aanzien van 
de verantwoording van de middelen voor fractieondersteuning. 
    

3. Bevoegdheden PS en doel behandeling  
Artikel 8 van betreffende verordening schrijft voor dat PS beslissen over de 
definitieve voorschotten die jaarlijks ten behoeve van de fractieondersteuning 
aan de fracties beschikbaar worden gesteld. Dit gebeurt op basis van het ac-
countantrapport van feitelijke bevindingen over de betreffende periode. De 
rapportage van de accountant betreft kwartaal 2 t/m 4 van het jaar 2015. Het 
eerste kwartaal 2015 is reeds door PS betrokken bij de vaststelling van de 
voorschotten over het jaar 2014 en eerste kwartaal 2015, bij statenbesluit dd 
29 juni 2016.        

 
4. Argumenten 

De accountant heeft in de rapportage over het 2 t/m 4e kwartaal 2015 bij een 
drietal fracties bijzonderheden geconstateerd.  
Enkel de bevindingen over de fractie Senioren+Flevoland hebben betrekking 
op de definitieve vaststelling van het verstrekte voorschot en de verantwoor-
ding van uitgaven die niet voldoen aan de geldende verordening. Het betreft 
een uitgave (€ 10,39) waarvan de accountant niet heeft kunnen vaststellen of 
deze ten behoeve van de fractie is gedaan en een verschil van € 8,58 tussen 
een verantwoording en de feitelijke bon/faktuur. Tevens constateert de ac-
countant bij deze fractie 
- dat er geen nadere onderbouwing is verstrekt omtrent een terugbetaling aan 
de provincie Flevoland van € 3.598,60. Deze onderbouwing heeft de griffie 
aan de accountant verstrekt en betreft een correcte terugbetaling na herbe-
rekening van de fractievergoedingen ten gevolge van de splitsing van de frac-
tie 50Plus en aantreden van de fractie Senioren+Flevoland 
- dat er een bedrag van € 250 is verantwoord voor het opbouwen van een 
website en dat niet kan worden vastgesteld in hoeverre deze kosten gemaakt 
zijn ten behoeve van de fractie. Nadere beschouwing van de betreffende fak-
tuur door de griffie leert dat dit de website van de fractie betreft en dat der-
halve deze verantwoording voldoet.              

 
5. Kanttekeningen 

De fracties dienen uiterlijk 1 april 2017 de verantwoording over het jaar 2016 
in te dienen. 2016 is het laatste jaar dat de uitgaven aan de hand van ge-
noemde verordening door de accountant worden beoordeeld. Vanaf het jaar 
2017, geldt de nieuwe verordening op de fractieondersteuning 2016. De nieu-
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we verordening behelst een wezenlijk andere verantwoordingsmethodiek, uitgaande van openba-
re verantwoording en maximale transparantie. Er vindt vanaf het boekjaar 2017 geen beoorde-
ling door de accountant meer plaats.  
      

 
6. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer : 

Bijgevoegd of 

per iode ter  inzage 

Rapportage PWC fractievergoedingen 2e t/m 4e kwartaal 
2015       

 2015569     Tot       

            Tot       

            Tot       

  

 


	Onderwerp
	1. Beslispunten
	2. Beoogd effect
	3. Bevoegdheden PS en doel behandeling
	4. Argumenten
	5. Kanttekeningen
	6. Bijlagen


