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Onderwerp 
Correctie fractievergoeding 2020 fractie Forum voor Democratie  
 
1. Beslispunten 

1. Onder toepassing van de hardheidsclausule uit de Verordening Fractie-
ondersteuning 2021, de fractie Forum voor Democratie een bedrag van  
€ 1.279,42 toe te kennen ter correctie van een administratieve afwijking in 
de vaststelling van de fractievergoeding 2020.   

 
2. Doelstelling programmabegroting 
Niet van toepassing. 
 
 
3. Eerdere behandeling  
Op 28 april 2021 hebben uw Staten het statenvoorstel Vaststelling fractievergoe-
dingen 2020 bij hamerstuk vastgesteld (zie bijlage #2726989). Op basis van het 
Statenbesluit hebben afrekeningen plaatsgevonden voor het verschil tussen de 
toegekende en vastgestelde fractievergoeding.  

 
 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1.1. De Verordening Fractieondersteuning 2021 bevat geen bepalingen 
rondom het corrigeren van administratieve afwijkingen in de fractiever-
goeding. Op grond van de hardheidsclausule in artikel 7 beslissen uw 
Staten op voorspraak van het Seniorenconvent over alle gevallen 
waarin de verordening niet voorziet. Voor ligt nu dit statenvoorstel, uit-
komst van het gesprek in het Seniorenconvent, om tot correctie over te 
gaan. Het doel van de behandeling is om de negatieve financiële conse-
quentie van de administratieve afwijking in 2020 voor Forum van Demo-
cratie te corrigeren.  

 
5. Verdere behandeling PS 
Niet van toepassing. 
 
6. Korte toelichting op voorstel 
Eind 2021 is een administratieve afwijking gebleken in de vaststelling fractiever-
goeding 2020 voor de fractie Forum voor Democratie. De ontvangen vergoeding 
zoals weergegeven in de vaststelling is te hoog met als effect dat € 1.279,42 te-
veel is teruggevorderd bij deze fractie. Zie onderstaande specificatie: 

 

Op 26 januari 2022 is de administratieve afwijking en voorgestelde correctie be-
sproken in het Seniorenconvent. Het resultaat van de bespreking in het Senio-
renconvent is voorliggend Statenvoorstel. 
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Omschrijving Bedrag Opmerking
eerste voorschot 18.669,08€     
tweede voorschot 18.669,07€     
Correctie 1 -1.279,42€     Vertrek de heer Gortworst (obv voorschot 37.338,15)
Correctie 2 -1.164,15€     Vertrek 5 fractieleden (obv voorschot 37.338,15)
Totaal 34.894,58€   Volgens Financiele Administratie
Afrekening 36.174,00€   Volgens PS besluit
Verschil 1.279,42€      Effect eerste correctie niet betrokken in tweede 

correctie.
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7. Beoogd effect 
De negatieve financiële consequentie van de administratieve afwijking in de vaststelling fractiever-
goeding 2020 voor Forum van Democratie te corrigeren. 
 
8. Argumenten 
Als gevolg van een administratieve afwijking is de ontvangen vergoeding door de fractie Forum van 
Democratie in 2020 te hoog weergegeven. De administratieve afwijking is niet verwijtbaar aan de 
fractie Forum van Democratie. Consequentie van deze afwijking is dat er € 1.279,42 te veel is terug-
gevorderd over 2020. 
 
9. Kanttekeningen 
Voorliggend voorstel corrigeert het Statenbesluit waarmee de fractievergoeding 2020 is vastgesteld 
en afgerekend.  
 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of periode 

ter inzage 

Statenvoorstel vaststelling fractievergoeding 2020  2726989 Bijgevoegd 
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