
 

  
             

 

B e s l u i t e n l i j s t  P S  
O p i n i e r o n d e  4  
 
 
 Registratienummer: 
 
 
 
 

 

 

 
   

 

 
Aanwezig: 
Rondevoorzitter: de heer E. Sloot 
Mevrouw F.J.E. Boode-Groot Nibbelink, heren G. Laagland (PVV), C. Korteweg (GroenLlinks), E.F. 
Kunst (D66), R.T. Oost (CDA), R.J. Siepel (ChristenUnie), J.N. Simonse (SGP), A. Stuivenberg (SP) en 
H.W.E. Van Vliet (VVD)en mevrouw G. van der Struijk-Oost (50PLUS) 
Rondegriffier: de heer R. Kalk 
College van GS: de heer L. Verbeek (CdK)  
 
 
Aanvang: 17.00 uur 
Sluiting:  18.00 uur 
 
 
Agendapunt Wijziging Verordening fractievergoedingen 
Dictum De ‘Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2011’ als 

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

“2. De vergoeding bedoeld in het eerste lid wordt bij wijze van voorschot in 
januari en in juli 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 lid is op 1 januari niet groter dan 30% van 
de bijdrage die de fractie in het voorgaande kalenderjaar toekwam ingevolge 
artikel 6, eerste lid, 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 lid 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 lid.” 

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

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

4. In artikel 9 wordt het vijfde lid geschrapt onder vernummering van de 
daaropvolgende leden. 
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5. Artikel 12, eerste lid wordt geschrapt en vervangen door een nieuw lid 1, 
luidende: “In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden bestrijkt het eerste 
voorschot slechts het eerste kwartaal.” 
In het tweede lid 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 fractiesplitsing 
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. 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 6 februari 2013, 
griffier,                                voorzitter,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenlijsten/. 
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen. 
Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-
organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/. 


