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Bijlage(n):

1

Aan Provinciale Staten,
Tijdens de behandeling van de Begroting 2010 in Provinciale Staten van 26 oktober is
besloten tot het toekennen van een extra bedrag van € 125.000,- voor de ondersteuning van
statenfracties (Amendement 4). Dit bedrag geldt voor het resterende deel van deze
statenperiode (= 5 kwartalen). In het fractievoorzittersconvent van 9 november 2009 is de
verdeelsleutel besproken en is tevens besloten om de extra € 100.000,- op jaarbasis in de
Voorjaarsnota structureel vast te leggen. Om deze besluiten te effectueren dient artikel 1, lid 2
van de Subsidieverordening statenfracties provincie Utrecht 2002 te worden aangepast.
Voorgesteld wordt te besluiten overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp-besluit.
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Besluit

Provinciale Staten van Utrecht;
Op voordracht van het fractievoorzittersconvent van d.d. 9 november 2009;
Overwegende:
- dat in Provinciale Staten van 26 oktober 2009 is besloten tot het incidenteel extra toekennen
van € 125.000,- voor de ondersteuning van de statenfracties tot het einde van de huidige
periode (= 5 kwartalen);
- dat in het fractievoorzittersconvent van 9 november 2009 is besloten de verdeelsleutel zoals
die nu geldt voor vaste vergoeding en vergoeding per fractielid ook voor deze extra middelen
te hanteren;
- dat na de verkiezingen van 2011 in het dan geformeerde fractevoorzittersconvent de
verdeelsleutel opnieuw kan worden bezien.
Besluiten:
1. Het nieuwe bedrag voor de vaste fractievergoeding vast te stellen op € 32.193,- en de nieuwe
vergoeding per Statenlid op € 2385,2. Dat in de Voorjaarsnota 2010 de verhoging van het budget van € 100.000,- op jaarbasis structureel
zal worden vastgelegd in de meerjarenbegroting;
3. Bijgevoegde geactualiseerde Subsidieverordening statenfracties provincie Utrecht 2002 vast te
stellen, met als ingangsdatum 1 januari 2010.
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