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Agendapunt Wijziging Verordening fractievergoedingen 
Dictum De 'Verordening op de ambteUjke bijstand en fractieondersteuning 2011' als 

volgt te wijzigen: 
1. Artikel 7, tweede Ud, te vervangen door de volgende leden: 

"2. De vergoeding bedoeld in het eerste Ud wordt bij wijze van voorschot in 
januari en in juU uitgekeerd. 
3. Het in enig jaar niet bestede gedeelte van de vergoeding toekomend aan 
een fractie wordt gereserveerd ter besteding door die fractie in volgende 
jaren. 
4. De reserve bedoeld in het derde Ud is op 1 januari niet groter dan 30% van 
de bijdrage die de fractie In het voorgaande kalenderjaar toekwam ingevolge 
artikel 6, eerste Ud, met dien verstande dat de reserve aan het einde van het 
laatste volle kalenderjaar van een zittingsperiode nihil is. 
5. Het bedrag waarmee de maximale reserve bedoeld in het vierde Ud wordt 
overschreden, vervalt aan de provincie en wordt teruggevorderd dan wel In 
mindering gebracht op het eerstvolgende uit te betalen voorschot. 
6. Het beroep in enig jaar op de opgebouwde reserve komt tot uitdrukking in 
het verslag over dat jaar, als bedoeld in artikel 8, eerste Ud." 

2. Artikel 8, vierde en vijfde lid, worden vervangen door een nieuw Ud 4, 
luidende: 
"De accountant brengt hierover jaarUjks verslag uit aan PS in een rapport 
van bevindingen, voorzien van een verklaring over de rechtmatigheid van de 
uitgaven. PS besUssen naar aanleiding van het uitgebrachte 
accountantsverslag over de definitieve vaststeUing van de verleende 
voorschotten per fractie. Lagere vaststeUing van de definitieve vergoeding 
leidt voor een fractie tot verpUchte terugbetaling van het verschil met de 
bevoorschotting." 

3. Artikel 8, zesde Ud, wordt vernummerd tot Ud 5 en komt te luiden: "De 
verantwoordingsdocumenten fractievergoeding en het accountantsverslag 
worden openbaar gemaakt vla publicatie op de website van Provinciale 
Staten." 

4. In artikel 9 wordt het vijfde Ud geschrapt onder vernummering van de 
daaropvolgende leden.  
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5. Artikel 12, eerste lid wordt geschrapt en vervangen door een nieuw Ud 1, 
luidende: "In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden bestrijkt het eerste 
voorschot slechts het eerste kwartaal." 
In het tweede Ud wordt " het voorschot" vervangen door "het tweede 
voorschot". 

Toezegging De verordening wordt nog i.a.m. de accountant tekstueel gecheckt, vooral art. 4. 
Artikel 13 wordt nog aangepast en zal juiste jaartal (2012)vermelden. Er wordt 
nog gekeken naar het aspect van wederhoor. Het artikel 9 over fractiespUtsIng 
wordt apart geagendeerd in het Presidium. Het punt van de verantwoording over 
de 'oude' statenperiode wordt nagegaan. 

Rondeadvies Met de gedane toezeggingen wordt het voorstel nog aangepast en vervolgens 
geagendeerd en vastgesteld in het Presidium en daarna doorgeleid naar PS ter 
besluitvorming. 

Bespreekpunten De verschillende artikelen van de verordening worden besproken. 

Vastgestel 
griffier. 

Provinciale Staten van 6 februari 2013, 
voorzitter, 

Noot: 
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