
 
 
 
 
 
 
Provincie Flevoland 
t.a.v. dhr. L. Verbeek, Voorzitter van Provinciale Staten,  
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen over de betalingsregeling met de VVD-

fractie 
 
Datum: 13 januari 2020   
 
Geachte Voorzitter van Provinciale Staten, 
 
Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie 
van Forum voor Democratie de volgende schriftelijke vragen aan de Voorzitter van 
Provinciale Staten over de betalingsregeling met de VVD-fractie. 
 

1. Bent u (nog steeds) van mening dat een betalingsregeling met de VVD-fractie 
altijd ten koste gaat van de belastingbetaler? 
 

2. Waren de externe adviseurs het erover eens dat een betalingsregeling met de 
VVD-fractie altijd ten koste gaat van de belastingbetaler? Zo nee, wat waren 
hun zienswijzen en waarom hebt u in de PS van 18 december 2019 hierover 
een eigen standpunt ingenomen? 
 

3. Welke precedenten zijn er voor deze betalingsregeling, en wat is gebleken uit 
de (tussentijdse) evaluaties van deze precedenten? 
 

4. Bent u bereid om de zakelijke correspondentie met de externe adviseurs, 
waaronder de landsadvocaat, te openbaren? Zo nee, bent u bereid deze 
vertrouwelijk ter inzage te leggen voor PS? Zo nee, waarom niet? 
 

5. Hoeveel moet de belastingbetaler bijleggen als de landelijke partij van de VVD 
besluit om de vordering volledig voor te schieten aan haar Flevolandse 
Statenfractie? 
 

6. Op het moment dat in de komende jaren het volledige bedrag wordt 
teruggevorderd van de voormalige penningmeester, hoeveel van dit bedrag 
zal dan toekomen aan de Provincie Flevoland, en wat gebeurt er dan met de 
aflossing van de vordering die al is bekostigd vanuit de fractievergoeding? 
 

7. Wat is uw opvatting over het feit dat de VVD-fractie aangeeft dat haar 
Statenleden uit eigen zak geld hebben bijgelegd en blijven bijleggen, ten 
behoeve van het functioneren van de fractie? 
 

8. Deelt u de opvatting van FvD dat de donaties van VVD-Statenleden aan de 
stichting evenals de rekeningen die de Statenleden betalen voor de stichting, 
in de openbare administratie van de VVD-fractie zichtbaar en controleerbaar 
moeten zijn? Zo nee, waarom niet? 

 
Namens de fractie van Forum voor Democratie, 
 
Gert-Jan Ransijn 


