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Onderwerp 
Statenvoorstel fractievergoedingen 2019  
 
1. Beslispunten 

1. Het Jaarverslag verantwoording fractievergoedingen 2019 vast te stellen 
2. Voor de fracties zoals genoemd onder a t/m n, de in het jaarverslag 2019 

genoemde restant budgetten vast te stellen, voor dit bedrag tot terugvor-
dering over te gaan en toe te voegen aan de Algemene Reserve 
a. Forum voor Democratie   € 15.391,24 
b. VVD    €         0,00 
c. PVV    € 19.477,15 
d. GroenLinks   €      980,35  
e. CDA    € 12.957,44 
f. PvdA   €   7.923,16 
g. ChristenUnie  €   3.189,18 
h. SP    € 21.868,55 
i. 50PLUS   € 15.927,32 
j. D66    €   8.999,92  
k. PvdD   €        59,29  
l. SGP    €   3.851,77  
m. GO    €        97,28 
n. DENK   €   4.396,22 
 

2. Beoogd effect 
Met voorliggend Statenvoorstel wordt voldaan aan de vereisten in de Verordening 
Fractieondersteuning 2016. Ten aanzien van de verantwoording van de middelen 
voor fractieondersteuning. Deze verordening is ingegaan op 1 januari 2017. 
 
3. Korte toelichting op het voorstel 
Uw staten hebben op 7 december 2016 de nieuwe Verordening fractieondersteu-
ning 2016 vastgesteld. Uitgangspunt van deze Verordening is zelfsturing op basis 
van openbare verantwoording. Met behulp van de module Verantwoording uitga-
ven fractievergoedingen in de vergaderapp en op de website van Provinciale Sta-
ten, zijn de uitgaven van de fracties maximaal en transparant inzichtelijk. Op ba-
sis 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 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 tevens vastgelegd dat vanaf het jaar 2017 het op-
bouwen van reserves niet meer is toegestaan. Dit betekent dat -na vaststelling 
van de verantwoorde uitgaven door Provinciale Staten- het restant van de ont-
vangen fractievergoeding over het betreffende jaar, door de provincie wordt te-
ruggevorderd.  
 
De VVD fractie heeft over het jaar 2019 geen fractievergoeding ontvangen en dus 
ook geen bestedingen verantwoord. Dit houdt verband met de getroffen beta-
lingsregeling zoals door Provinciale Staten besloten d.d. 18 december 2019. 
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4. Samenvatting verantwoording fractievergoedingen 2019 
In onderstaand overzicht, is de verantwoording over het jaar 2019 per fractie samengevat.  
De verantwoordingen zijn, tot op bon/factuur niveau, in te zien via https://publiekeverantwoor-
ding.org/provincie_flevoland/ 
 

Fractie Ontvangen  
vergoeding 

Verant-
woorde  

vergoeding 

Verantwoorde vergoeding per uitgavecategorie 

Restant  
vergoeding 

Representatie Reis en Verblijf 

Cursus/ 
Congres/ 
Trainin-

gen 

Bureaukos-
ten  

fractie 
Personeels- 

kosten Overig 

FvD € 31.562,24 € 16.171,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.373,00 € 10.442,54 € 4.355,46 € 15.391,24 

VVD € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

PVV € 30.858,61 € 11.381,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.046,16 € 0,00 € 1.335,03 € 19.477,15 

GroenLinks € 27.651,67 € 26.670,99 € 994,69 € 224,76 € 1.684,85 € 3.997,61 € 19.139,16 € 629,90 € 980,35 

CDA € 27.651,63 € 14.694,19 € 0,00 € 0,00 € 15,50 € 212,85 € 11.372,32 € 3.093,52 € 12.957,44 

PvdA € 26.048,15 € 18.124,95 € 42,90 € 0,00 € 4.772,83 € 15,00 € 7.918,67 € 5.375,55 € 7.923,16 

ChristenUnie € 26.048,15 € 22.858,97 € 2.602,85 € 1.573,21 € 2.645,18 € 1.185,20 € 13.918,78 € 933,75 € 3.189,18 

SP € 25.246,40 € 3.377,85 € 452,70 € 0,00 € 0,00 € 142,15 € 0,00 € 2.783,00 € 21.868,55 

50PLUS € 17.130,88 € 1.203,56 € 298,03 € 0,00 € 0,00 € 905,53 € 0,00 € 0,00 € 15.927,32 

D66 € 24.444,66 € 15.444,74 € 412,06 € 148,82 € 1.993,32 € 2.716,15 € 8.489,36 € 1.685,03 € 8.999,92 

PvdD € 22.841,18 € 22.781,89 € 1.091,26 € 57,01 € 1.320,00 € 6.403,47 € 13.777,04 € 133,11 € 59,29 

SGP € 20.435,95 € 16.584,18 € 93,05 € 0,00 € 89,95 € 715,16 € 15.686,02 € 0,00 € 3.851,77 

GO € 1.513,26 € 1.415,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.320,48 € 0,00 € 95,50 € 97,28 

DENK € 14.725,65 € 10.329,43 € 0,00 € 0,00 € 460,00 € 9.012,22 € 0,00 € 0,00 € 4.396,22 

 
 
 
6. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of peri-

ode ter inzage 

Jaarverslag Fractievergoedingen 2019 2568402   

Statenvoorstel betalingsregeling vordering VVD fractie 2482099  
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