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Onderwerp 
Afrekening fractiereserves 2015 en 2016 
 
1. Beslispunten 

1. Voor de fracties zoals genoemd onder a t/m i de fractiereserve vast te 
stellen zoals benoemd en voor dit bedrag tot terugvordering over te gaan  
a. PVV  € 50.276 
b. VVD  € 46.547 
c. SP  € 40.605 
d. CDA  € 16.521 
e. PvdA  € 12.837 
f. D66  € 8.198 
g. Senioren+Flevoland € 8.091 
h. PvdD  € 4.874 
i. 50Plus  € 4.450 

2. Voor de fracties zoals genoemd onder a t/m c de fractiereserve vast te 
stellen en voor dit bedrag NIET tot terugvordering over te gaan  
a. ChristenUnie € 5.210 
b. GroenLinks  € 174 
c. SGP  € 3.278 

3. De Statengriffie opdracht te verlenen de afrekening administratief uit te 
voeren 

4. Bij behandeling van de Jaarstukken 2017, uw Staten een bestedingsvoor-
stel voor de te ontvangen baten voor te leggen. 

 
   
2. Korte toelichting op voorstel 
 
De reserves van de fractievergoedingen tot en met het jaar 2014 zijn reeds 
verrekend en door de fracties teruggestort. Dit op grond van de eerdere vaststel-
ling van deze reserves door Provinciale Staten. 
Eenzelfde werkwijze wordt nu gevolgd met betrekking tot de reserves over de 
jaren 2015 en 2016. Dit gebeurt op grond van de toen geldende Verordening 
ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2011. 
Vanaf 1 januari 2017 geldt de nieuwe Verordening, waarin is vastgelegd dat 
reserves niet meer zijn toegestaan en dat het gehele verschil tussen de ontvan-
gen en verantwoorde fractievergoeding door de provincie wordt teruggevorderd.  
De accountant (PWC) heeft voor alle fracties over de jaren 2015 en 2016 een  
berekening van de reserves gemaakt en beoordeeld, op basis van de verordening 
ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2011. Dit op grond van de fractie-
verantwoordingen over deze jaren en de ontvangen fractievergoedingen. 
In de bijlage treft u de gevolgde werkwijze en bevindingen van de accountant 
voor alle fracties aan. De vaststelling en verrekening van de reserve van de 
toenmalige fractie Inwonersbelang (uitsluitend eerste kwartaal 2015, nadien 
geen terugkeer in de Staten), heeft reeds plaatsgevonden bij Statenbesluit van 
29 juni 2016. 

    
3. Toelichting op berekening accountant 
 
De accountant heeft het verschil berekend tussen de ontvangen en verantwoorde 
fractievergoeding over de jaren 2015 en 2016. Basis hiervoor zijn de verantwoor-
dingen 1e kwartaal 2015, 2e t/m 4e kwartaal 2015 en het gehele jaar 2016. 
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De toen geldende Verordening liet toe dat maximaal 30% van de bijdrage die de fractie in het voor-
gaande kalenderjaar toekwam, als reserve mag worden meegenomen naar het volgende jaar. 
Dit gold dus ook voor het jaar 2016. Volledige terugvordering van de reserve is –conform de toenma-
lige Verordening- enkel aan de orde aan het einde van het volle kalenderjaar van een zittingsperio-
de. 
De accountant heeft de berekening vanzelfsprekend op deze spelregels gebaseerd. De accountant 
adviseert dan ook, de fractie toe te staan dat maximaal 30% van hetgeen de fractie aan fractiever-
goeding over 2016 heeft ontvangen als reserve kan worden meegenomen naar 2017. In de bereke-
ning per fractie (zie  bijlage), noemt de accountant een tweetal bedragen: het eerste bedrag be-
treft de totale reserve (grote tabel) en het tweede bedrag met aftrek van de 30% over 2016 (kleine 
tabel). Dit laatste bedrag wordt ter vaststelling aan PS voorgelegd en na vaststelling teruggevor-
derd. Voor de fracties ChristenUnie, GroenLinks en SGP blijft de totale reserve onder de toegestane 
30% over 2016, waardoor geen terugvordering wordt voorgesteld. 
  
De 30% over de ontvangen vergoeding 2016 zal vervolgens worden betrokken bij de afroming reser-
ves over 2017, conform de nieuwe Verordening die vanaf 1 januari 2017 is ingegaan. Vanaf 2017 zijn 
immers geen reserves meer toegestaan. 
 
De concept rapportage van de accountant is voorafgaand aan de definitieve rapportage voor weder-
hoor aan de fracties voorgelegd. 
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