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Onderwerp 
Statenvoorstel vaststelling fractievergoedingen 2020  
 
1. Beslispunten 

1. Het Jaarverslag verantwoording fractievergoedingen 2020 vast te stellen;  
2. Voor de fracties zoals genoemd onder a t/m n, de in het jaarverslag 2020 

genoemde restant budgetten vast te stellen, voor dit bedrag tot terugvor-
dering over te gaan en dit bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve 
a. Flevoland 2020   €         0,00 
b. VVD     €   5.421,56 
c. PVV     € 24.062,72 
d. GroenLinks    €   9.339,07 
e. CDA     € 13.363,92 
f.  PvdA     € 18.208,26 
g. ChristenUnie    €   7.500,26 
h. SP      € 19.069,98 
i.  50PLUS     € 20.767,14 
j.  D66      € 11.424,06 
k. PvdD     €   2.142,37  
l.  SGP     €   3.141,30  
m. DENK    €   8.105,79 
n. Forum voor Democratie  €   9.377,51 

3. Het navolgende bedrag van de fractie GO terug te vorderen: € 3.520,00 
op grond van een weging in het seniorenconvent, waarbij is geconclu-
deerd dat de uitgaven niet conform de verordening zijn gedaan.    

 
4. Korte toelichting op voorstel 
Uw Staten hebben op 7 december 2016 de Verordening fractieondersteuning 2016 
vastgesteld. Uitgangspunt van deze Verordening is zelfsturing op basis van open-
bare verantwoording. Met behulp van de module Verantwoording uitgaven frac-
tievergoedingen in de vergaderapp en op de website van Provinciale Staten, zijn 
de uitgaven van de fracties volledig transparant. Op basis van de verantwoorde 
uitgaven in genoemde module is het jaarverslag van deze uitgaven opgemaakt 
(bijlage 1) en wordt deze -conform de verordening- ter vaststelling voorgelegd 
aan Provinciale Staten. Het is aan Provinciale Staten om de uitgaven te beoorde-
len aan de hand van de bestedingsvoorwaarden zoals genoemd in de Verordening.  
 
Voorwaarden uit de verordening 
De verordening bepaalt dat de fractievergoeding dient te worden aangewend 
voor het functioneren van de fractie als geheel en dat uitgaven niet in strijd mo-
gen zijn met andere vigerende landelijke en provinciale regelgeving. Dit laatste 
betreft onder meer de verschillende rechtspositie regelingen voor Staten- en bur-
gerleden. 
  
In de Verordening is ook vastgelegd dat vanaf het jaar 2017 het opbouwen van re-
serves niet meer is toegestaan. Dit betekent dat -na vaststelling van de verant-
woorde uitgaven door Provinciale Staten- het restant van de ontvangen fractie-
vergoeding over het betreffende jaar, door de provincie wordt teruggevorderd. 
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Bijzonderheden 
De fractie Flevoland2020 is per 26 november afgesplitst van de fractie Forum voor Democratie. Zij 
hebben over de periode tot 31 december 2020 geen eigen voorschot fractievergoeding ontvangen, 
en hoeven derhalve dus geen uitgaven te verantwoorden of over te gaan tot terugbetaling aan de 
provincie. 
 
De fractie GO heeft ten laste van het jaar 2020 € 5.746,00 verantwoord. De fractie heeft een voor-
schot ter hoogte van € 5.334,00 ontvangen. De uitgaven ten behoeve van een promotiespeech  
(€ 1.020,00) en wetenschappelijk onderzoek (€ 2.500,00) zijn besproken in het Seniorenconvent. Uit 
de weging van deze twee uitgaven is gebleken dat deze niet overeenkomen met artikel 1, lid 2 van 
de verordening ('besteding fractievergoeding aan het functioneren van de fractie als geheel') en de 
toelichting op de verordening (waarin wordt verwezen naar het samenstel van landelijke regelge-
ving omtrent de rechtspositie) en de gedragscode integer handelen Statenleden en burgerleden. Dit 
betekent dat deze uitgaven (tezamen € 3.520,00) worden teruggevorderd. 
Daarmee is de in eerste instantie zichtbare overbesteding van € 412,00 (zie tabel onder 6) niet meer 
aan de orde.  
 
5. Beoogd effect 
Met voorliggend Statenvoorstel wordt voldaan aan de in de verordening vereiste verantwoording van 
de middelen voor fractieondersteuning.  
 
6. Samenvatting verantwoording fractievergoeding 2020 
In onderstaand overzicht, is de verantwoording over het jaar 2020 per fractie samengevat. De ver-
antwoordingen zijn, tot op bon/factuur niveau, in te zien via Publieke verantwoording 
 

 
 
7. Bijlagen 
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https://www.publiekeverantwoording.org/provincie_flevoland/overzicht/2020
https://www.publiekeverantwoording.org/provincie_flevoland/overzicht/2020
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