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Onderwerp 
Vaststelling fractievergoedingen 2017  
 
1. Beslispunten 

1. Het Jaarverslag verantwoording fractievergoedingen 2017 vast te stellen 
2. Voor de fracties zoals genoemd onder a t/m l, de in het Jaarverslag 2017 

genoemde restant budgetten vast te stellen, voor dit bedrag tot terug-
vordering over te gaan en toe te voegen aan de Algemene Reserve 
a. VVD € 20.309,23 
b. PVV € 20.282,83 
c. CDA € 16.698,13 
d. SP € 29.502,60 
e. D66 € 11.164,65 
f. PvdA € 17.103,97 
g. ChristenUnie € 5.156,04 
h. GroenLinks € 587,46 
i. PvdD € 1.653,04 
j. SGP € 4.162,15 
k. 50Plus € 1.926,71 
l. Senioren+Flevoland € 8.266,08 

3.  Voor de fracties zoals genoemd onder a t/m l, de meegenomen reserve 
uit de fractievergoeding 2016 naar 2017 vast te stellen, voor dit bedrag 
tot terugvordering over te gaan en toe te voegen aan de Algemene Reser-
ve 
a. VVD € 11.231 
b. PVV € 10.304 
c. CDA € 9.378 
d. SP € 9.378 
e. D66 € 8.451 
f. PvdA € 7.525 
g. ChristenUnie € 0 
h. GroenLinks € 174 
i. PvdD € 6.599 
j. SGP € 3.278 
k. 50Plus € 3.299 
l. Senioren+Flevoland € 3.299 

 
      
2. Beoogd effect 

Met voorliggend statenvoorstel wordt voldaan aan de vereisten in de Verorde-
ning Fractieondersteuning 2016, ten aanzien van de verantwoording van de 
middelen voor fractieondersteuning. Deze Verordening is ingegaan op 1 janua-
ri 2017.  
      

3. Eerdere behandeling  
In de Statenvergadering van 18 april 2018, zijn de fractiereserves over de ja-
ren 2015 en 2016 vastgesteld. De voor deze jaren geldende Verordening stond 
toe dat maximaal 30 % van de fractievergoeding over het jaar 2016 kon wor-
den meegenomen naar het jaar 2017. Aangezien de nieuwe Verordening Frac-
tieondersteuning 2016, vanaf het jaar 2017 geen reserves meer toe staat, 
worden de genoemde reserves uit 2016 in beslispunt 3 betrokken bij het be-
sluit tot terugvordering. De berekening van deze reserves is gebaseerd op het 
door Provinciale Staten vastgestelde rapport van de accountant over de reser-
ves over de jaren 2015 en 2016 (bijlage 2).       
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4. Korte toelichting op het voorstel 

Uw staten hebben op 7 december 2016 de nieuwe Verordening fractieondersteuning 2016 vastge-
steld. Uitgangspunt van deze Verordening is zelfsturing op basis van openbare verantwoording. 
Met behulp van de module Verantwoording uitgaven fractievergoedingen in de vergaderapp en op 
de website van Provinciale Staten, zijn de uitgaven van de fracties maximaal en transparant in-
zichtelijk. Op basis van de verantwoorde uitgaven in genoemde module, is het jaarverslag van 
deze uitgaven opgemaakt (bijlage 1) en –conform de verordening- ter vaststelling voorgelegd aan 
Provinciale Staten. Het is aan Provinciale Staten om de uitgaven te beoordelen aan de hand van 
de bestedingsvoorwaarden zoals genoemd in de Verordening. Deze luiden dat de fractievergoe-
ding dient te worden aangewend voor het functioneren van de fractie als geheel en dat uitgaven 
niet in strijd mogen zijn met andere vigerende landelijke en provinciale regelgeving. Dit laatste 
betreft onder meer de verschillende rechtspositie regelingen voor staten- en burgerleden.   
In de Verordening is tevens vastgelegd dat vanaf het jaar 2017 het opbouwen van reserves niet 
meer is toegestaan. Dit betekent dat –na vaststelling van de verantwoorde uitgaven door Provin-
ciale Staten- het restant van de ontvangen fractievergoeding over het betreffende jaar, door de 
provincie wordt teruggevorderd.  
In paragraaf 3 is toegelicht dat de toegestane reserves over het jaar 2016, die zijn meegenomen 
naar 2017, worden betrokken bij het voorgestelde besluit tot terugvordering. Voor 9 van de 12 
fracties betreft dit de maximaal toegestane 30% van de fractievergoeding over 2016. Voor de 
fracties GroenLinks en SGP betreft dit een lager bedrag, aangezien zij een lager bedrag in reser-
ve hadden dan de genoemde 30% over 2016. Voor de ChristenUnie geldt dat zij geen reserve 2016 
hebben meegenomen naar het jaar 2017. Hiermee zijn alle reserves van de fracties verrekend, 
aangezien vanaf het jaar 2017 reserves immers niet meer zijn toegestaan, conform de thans gel-
dende Verordening.   
 

5. Samenvatting verantwoording fractievergoedingen 2017 
In onderstaand overzicht, is de verantwoording over het jaar 2017 per fractie samengevat.  
De verantwoordingen zijn, tot op bon/factuur niveau, in te zien via 
https://publiekeverantwoording.org/provincie_flevoland/ 
  

Fractie Ontvangen  
vergoeding 

Verantwoorde  
vergoeding 

Verantwoorde vergoeding per uitgavecategorie 

Restant  
vergoeding 

Representatie Reis en Verblijf 

Cursus/ 
Congres/ 

Trainingen 
Bureaukosten  

fractie 
Personeels- 

kosten Overig 

VVD € 37.698,00 € 17.388,77 € 0,00 € 0,00 € 4.674,88 € 470,02 € 9.176,82 € 3.067,05 € 20.309,23 

PVV € 34.588,00 € 14.305,17 € 790,00 € 0,00 € 1.361,25 € 3.992,27 € 0,00 € 8.161,65 € 20.282,83 

CDA € 31.478,00 € 14.779,87 € 1.060,80 € 1.616,04 € 298,50 € 11.066,45 € 588,08 € 150,00 € 16.698,13 

SP € 31.478,00 € 1.975,40 € 159,95 € 48,05 € 343,10 € 1.424,30 € 0,00 € 0,00 € 29.502,60 

D66 € 28.368,00 € 17.203,35 € 34,98 € 2.767,06 € 2.601,50 € 2.583,89 € 8.802,12 € 413,80 € 11.164,65 

PvdA € 25.259,00 € 8.155,03 € 0,00 € 159,60 € 100,83 € 0,00 € 7.000,00 € 894,60 € 17.103,97 

ChristenUnie € 25.259,00 € 20.102,96 € 2.928,87 € 384,96 € 108,00 € 2.533,21 € 13.270,82 € 877,10 € 5.156,04 

GroenLinks € 22.149,00 € 21.561,54 € 333,36 € 616,91 € 234,16 € 1.172,78 € 18.469,86 € 734,47 € 587,46 

PvdD € 22.149,00 € 20.495,96 € 826,48 € 238,97 € 0,00 € 5.301,83 € 13.651,20 € 477,48 € 1.653,04 

SGP € 22.149,00 € 17.986,85 € 24,50 € 2.454,13 € 0,00 € 4.065,42 € 10.037,10 € 1.405,70 € 4.162,15 

50PLUS € 11.074,00 € 9.147,29 € 19,40 € 213,86 € 0,00 € 3.064,48 € 5.439,79 € 409,76 € 1.926,71 

Senioren+Flevoland € 11.074,00 € 2.807,92 € 71,70 € 744,05 € 0,00 € 1.992,17 € 0,00 € 0,00 € 8.266,08 

 

https://publiekeverantwoording.org/provincie_flevoland/


 
 

 Statenvoorstel 
Registratie 

2235105 
Bladnummer 

3 
 

 
 

 
6. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

 1. Jaarverslag Fractievergoedingen 2017        2235460    Tot       

2. Rapportage fractiereserves 2015 en 2016 PWC       2221216     Tot       
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