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Bijlage(n):     

Inleiding 

Bijgevoegd treft u een voorstel aan tot wijziging van de subsidieverordening statenfracties Utrecht 
2002. De wijzigingen zij een gevolg van de ervaringen die zijn opgedaan met de subsidieverordening 
en met de wijzigingen die daarop in 2005 zijn aangebracht. 
 
De wijzigingen hebben betrekking op de wijze waarop de fractie-uitgaven gecontroleerd kunnen 
worden. De provinciaal controler constateert dat dit niet mogelijk is, tenzij de administratie van de 
fracties geheel door de provincie gedaan wordt.  Om toch zo goed mogelijk toezicht te houden op de 
bestedingen van de provinciale subsidies aan de fracties wordt de verantwoordelijk voor de controle in 
de fractie gelegd en wel door het aanstellen van een kascommissie. 
 
Andere wijzigingen hebben betrekking op het tijdstip waarop overschotten op subsidies worden 
teruggestort in de provincie kas. 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 17 december 2007 tot wijziging van de 
Subsidieverordening statenfracties provincie Utrecht 2002 
 
Op het voorstel van hun voorzitter; 
 
Overwegende dat gebleken is dat de verordening op een aantal onderdelen voor verbetering vatbaar is 
ten behoeve van een eenduidige en beoordeelbare toepassing; 
 
Besluiten: 
 
� ARTIKEL 1 
 
Artikel 4 komt te vervallen. 

 
� ARTIKEL 2 
 
Artikel 6 komt te vervallen in plaats daarvan komt een nieuw artikel 6 met de volgende redactie: 
 
1. Elke fractie stelt een kascommissie in van minimaal 2 personen die de financiële verantwoording 
van het fractiebestuur controleert op rechtmatigheid, doelmatigheid en volledigheid en daarvan 
aantekening maakt. 
2.  Elke fractie dient vòòr 1 april van elk jaar bij Provinciale Staten een financieel verslag, het verslag 
van de kascommissie en een activiteitenverslag in over de besteding van haar bijdrage in het afgelopen 
kalenderjaar. In het jaar waarin verkiezingen worden gehouden dient elke fractie een financieel verslag 
en een activiteitenverslag over het voorafgaande jaar en de eerste drie maanden van het 
verkiezingsjaar vóór 1 mei. Indien genoemde verslagen niet tijdig worden ingediend, wordt de 
uitbetaling van de financiële bijdrage opgeschort tot aan de verplichting voldaan is. 
3.  De provinciale controler beoordeelt de juistheid van besteding van de verstrekte subsidies aan de 
statenfracties en rapporteert zijn bevindingen aan de griffier. De griffier doet een voorstel ter finale 
afdoening aan het fractievoorzittersconvent. Bij twijfel omtrent de aanvaardbaarheid van uitgaven in 
de zin van de onderhavige regeling beslissen Provinciale Staten. 
4.  Aan het eind van een statenperiode wordt een financieel verslag over de hele statenperiode 
opgemaakt. De verslagen dienen voor 1 mei van het jaar waarin de statenperiode afloopt te worden 
voorgelegd aan de griffier. Het saldo aan niet bestede provinciale middelen wordt uiterlijk aan het eind 
van het verkiezingsjaar geretourneerd aan de provincie. 
5.  Na de finale controle over de hele statenperiode worden de boeken gesloten. 
 
� ARTIKEL 3 
 
Dit besluit treedt met terugwerkende kracht tot 15 maart 2007 in werking. 
voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 

Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 1 
Doel van artikel 4 was voorkomen dat fracties enorme overschotten krijgen. Door elke vier jaar af te rekenen is 
dit niet meer mogelijk. Er is derhalve geen reden om dit artikel, dat moeilijk te controleren is, te handhaven. 
 
Artikel 2 
Bij de beoordeling van de jaarstukken van de fracties is gebleken dat de provinciale controler als gevolg van 
wijzigingen op de verordening in 2002 niet meer kan controleren op rechtmatigheid, doelmatigheid en 
volledigheid. En er kan slechts beperkt op juistheid worden gecontroleerd. Dit wordt veroorzaakt doordat 
onderliggende bescheiden niet onderzocht worden. Om toch controle op overheidssubsidies te hebben wordt een 
kascommissie ingesteld. Deze commissie controleert het bestuur op rechtmatige en doelmatige uitgaven en op 
volledigheid van de weergave van inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden in de jaarrekening. 
Mocht er twijfel zijn over de aanvaardbaarheid van de uitgaven, dan kunnen de staten eisen dat een diepgaand 
onderzoek plaats vindt. 
In het jaar dat de verkiezingen plaats vinden kunnen fracties door de finale afrekening in liquiditeitsproblemen 
kunnen komen. Om dat te ondervangen is hierbij geregeld dat fracties de terugbetaling n.a.v. de finale afrekening 
kunnen uitstellen tot het einde van het kalenderjaar. 
Tevens is geregeld dat het jaarverslag en financieel verslag over de eerste drie maanden in het verkiezingsjaar 
gevoegd mogen worden bij de verslagen over het voorafgaande jaar en uiterlijk 1 mei ingediend kunnen worden. 
De volgende negen maanden van het verkiezingsjaar worden dan het jaar daarop vòòr 1 april verantwoord.   
De term provinciale accountant is niet juist en wordt vervangen door provinciale controler. 
 

Provinciale Staten, 
voorzitter, R. Robbertsen 
 

griffier, L.C.A.W. Graafhuis 
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