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    Statenvoorstel  

1  

   

 *2366640* 
 
Onderwerp 
Vaststelling fractievergoedingen 2018  
 
1. Beslispunten 

1. Het Jaarverslag verantwoording fractievergoedingen 2018 vast te stellen 
2. Voor de fracties zoals genoemd onder a t/m l, de in het Jaarverslag 2018 

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 € 27.954,94   
b. PVV € 30.854,21   
c. CDA € 16.037.39   
d. SP € 23.746.79  
e. D66 € 20.379,22  
f. PvdA € 1.711,90   
g. ChristenUnie € 5.728,07   
h. GroenLinks € 58,45  
i. PvdD € 7.099.34  
j. SGP € 2.607,07   
k. 50PLUS - volgt   
l. Senioren+Flevoland € 8.822,12   

 
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. Korte toelichting op voorstel 

Uw staten hebben op 7 december 2016 de nieuwe Verordening fractieonder-
steuning 2016 vastgesteld. Uitgangspunt van deze Verordening is zelfsturing 
op basis van openbare verantwoording. Met behulp van de module Verant-
woording uitgaven fractievergoedingen in de vergaderapp en op de website 
van Provinciale Staten, zijn de uitgaven van de fracties maximaal en transpa-
rant inzichtelijk. Op basis van de verantwoorde uitgaven in genoemde modu-
le, 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 beste-
dingsvoorwaarden zoals genoemd in de Verordening. Deze luiden dat de frac-
tievergoeding dient te worden aangewend voor het functioneren van de frac-
tie als geheel en dat uitgaven niet in strijd mogen zijn met andere vigerende 
landelijke en provinciale regelgeving. Dit laatste betreft onder meer de ver-
schillende 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 Provinciale Staten- het restant van de ontvangen 
fractievergoeding over het betreffende jaar, door de provincie wordt terugge-
vorderd.  
 

4. Samenvatting verantwoording fractievergoedingen 2018 
In onderstaand overzicht, is de verantwoording over het jaar 2018 per fractie 
samengevat.  
De verantwoordingen zijn, tot op bon/factuur niveau, in te zien via 
https://publiekeverantwoording.org/provincie_flevoland/ 
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Fractie Ontvangen  
vergoeding 

Verantwoorde  
vergoeding 

Verantwoorde vergoeding per uitgavecategorie 

Restant  
vergoeding 

Representatie Reis en Verblijf 

Cursus/ 
Congres/ 

Trainingen 
Bureaukosten  

fractie 
Personeels- 

kosten Overig 

VVD € 38.263,82 € 10.308,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.252,28 € 8.632,78 € 423,00 € 27.954,94 

PVV € 35.107,35 € 4.252.79 € 0,00 € 625,40 € 0,00 € 757,89 € 0,00 € 2.869,50 € 30.854,21 

CDA € 31.950,88 € 15.912,61 € 434,70 € 0,00 € 796,30 € 13.389,10 € 1.104,75 € 187,76 € 16.037,39 

SP € 25.637,94 € 1.890,21 € 385,26 € 125,55 € 0,00 € 1.347,90 € 0,00 € 31,50 € 23.746,79 

D66 € 28.794,41 € 8.414,78 € 335,89 € 0,00 € 0,00 € 105,31 € 7.973,58 € 0,00 € 20.379,22 

PvdA € 25.637,94 € 23.925,10 € 129,90 € 535,20 € 0,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 7.260,00 € 1.711,90 

ChristenUnie € 25.637,94 € 19.908,93 € 1.190,17 € 579,39 € 25,00 € 1.271,14 € 14.723,04 € 2.120,19 € 5.728,07 

GroenLinks € 22.481,47 € 22.422,55 € 305,86 € 263,52 € 99,80 € 700,17 € 17.830,35 € 3.222,85 € 58,45 

PvdD € 22.481,47 € 15.381,66 € 437,74 € 0,00 € 0,00 € 310,47 € 11.051,06 € 3.582,39 € 7.099,34 

SGP € 22.481,47 € 19.873,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.021,87 € 12.645,56 € 206,50 € 2.607,07 

50PLUS € 11.240,74                 

Senioren+Flevoland € 11.240,74 € 2.417,88 € 104,43 € 762,72 € 80,00 € 1.470,73 € 0,00 € 0,00 € 8.822,12 

 
 
 
5. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

Jaarverslag Fractievergoedingen 2018  2369732 Tot       
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