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Bij de invoering van het dualisme in 2003 is de subsidieverordening Statenfracties provincie Utrecht 
2002 in werking getreden. In de verordening is toen de bepaling opgenomen, dat het saldo van het 
budget van de fracties begrenst op 130% van het jaarlijkse subsidiebedrag. In 2005 is dit percentage 
gewijzigd naar 100%, vervolgens in 2007 is dit afgeschaft. Dit omdat fracties graag de mogelijkheid 
wilden om hun budget gedurende de gehele statenperiode van 4 jaar op te sparen. 
 
Gezien de laatste ontwikkelingen is in het fractievoorzitterconvent het voorstel gedaan om deze regel 
weer in te voeren, maar dan wel verruimd naar 150% van het jaarlijkse subsidiebedrag. 
Dit is controleerbaar omdat de fracties immers de jaarstukken inleveren voor 1 april, waardoor er op 
dat moment 5 kwartaalbetalingen hebben plaatsgevonden. 
 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met de toevoeging aan artikel 2, lid 3 inhoudende: “Een storting 
op een voor een fractie bestemde rekening vindt niet plaats, zodra het saldo van die rekening meer 
bedraagt dan 150% van de jaarlijkse bijdrage aan die fractie, conform bijgevoegd ontwerp-besluit.  
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Ontwerp-besluit  
 

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 12 december 2011, registratienummer 809D72C6 ;  
 

Gelezen het voorstel wijziging subsidieverordening Statenfracties Provincie Utrecht 2002; 
 

Gelet op het bepaalde in de Provinciewet; 
 

Besluiten:  
 
De subsidieverordening Statenfracties Provincie Utrecht 2002 te wijzigen als volgt:  
 

Artikel 1. 
Aan artikel 2 wordt een derde lid toegevoegd, waarvan de tekst als volgt luidt: 
“Een storting op een voor een fractie bestemde rekening vindt niet plaats, zodra het saldo van die 
rekening meer bedraagt dan 150% van de jaarlijkse bijdrage aan die fractie.”  
 
Artikel 2. 
Deze wijziging treedt direct na vaststelling in werking. 
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