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Inleiding

In december 2009 is door uw Staten besloten de Subsidieverordening statenfracties te wijzigen. Deze 
wijziging betrof het verhogen van de vaste basisvergoeding, inclusief de eerste zetel van de fractie met 
€ 10.000 per fractie op jaarbasis. Gegeven het aantal van 10 fracties in de vorige periode ging het dus 
om een totaal bedrag van € 100.000, waarmee het budget op jaarbasis werd verhoogd.  
 
Op basis va het bovengenoemde besluit is in 2010  € 32.193 per fractie en € 2.385 vanaf het tweede 
fractielid uitgekeerd. In totaal : € 410.175.  
 
Nu de nieuwe Staten uit 11 fracties bestaan, doet de vraag zich voor of het totaal beschikbare bedrag 
van € 430.000 verdeeld moet worden over de 11 nieuwe fracties, dan wel moet worden verhoogd of 
dat het betaalbaar gestelde bedrag over 2010 uitgangspunt moet zijn. 
 
Het fractievoorzittersconvent heeft in haar vergadering van 4 april jl. in meerderheid aanbevolen uit te 
gaan van het bedrag 2010 en dat te verdelen over de 11 nieuwe fracties. Een minderheid van het 
convent opteerde voor een verdere verlaging van de bijdragen.   
Gezien het feit dat overal bezuinigd moet worden, wordt voorgesteld 2010 als uitgangspunt te kiezen. 
Dit betekent dat het basisbedrag, inclusief het eerste fractielid, gesteld wordt op € 29.483 en op           
€ 2.385 voor elk volgend fractielid met ingang van dit jaar.   
(Het totaal bedrag is: 11 fracties (incl. 1 lid) x € 29.483 + 36 leden x € 2385 =  € 410.175).  
Voorgesteld wordt deze bedragen in de verordening op te nemen, overeenkomstig bijgevoegd 
ontwerp-besluit.   
 
Tevens heeft het fractievoorzittersconvent aan bevolen het onmogelijk te maken dat bij een eventuele 
afsplitsing binnen een fractie de in de verordening vermelde bedragen automatisch betaalbaar worden 
gesteld.  Als uitgangspunt zou aldus het fractievoorzittersconvent moeten gelden, de fractie bestaande 
uit het aantal leden dat bij aanvang van een zittingsperiode gekozen is verklaard en als één fractie 
opereert. Het bestaande artikel 5 van de verordening voorziet ten dele in de gevolgen van een 
afsplitsing binnen een fractie. 
In het concept-besluit is ter vervanging van het bestaande artikel 5 een aangescherpte formulering 
opgenomen, die geheel in overeenstemming is met de heersende jurisprudentie. Uitgangspunt in de 
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jurisprudentie is dat - ingeval van een splitsing binnen een fractie - de financiële tegemoetkomingen 
naar evenredigheid van de aantallen bij de splitsing betrokken leden moet worden verdeeld.  
 
In het bijgevoegde concept-besluit is een en ander geredigeerd.  
 
Resumerend wordt voorgesteld in te stemmen met bijgevoegd ontwerp-besluit.  
 
De voorzitter, 
 

De griffier,       
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Besluit 
 

Besluit van Provinciale Staten van 18 april 2011 tot wijziging van de Subsidieverordening 
statenfracties provincie Utrecht 2002, nr. 2011INT200285 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Gelet op artikel 145 van de Provinciewet; 
 
Besluiten de Subsidieverordening statenfracties provincie Utrecht 2002 te wijzigen:  
 
Artikel 1.  
Het tweede lid van artikel 1 te wijzigen als volgt:  
“ 2. De bijdrage is per kalenderjaar: a. € 30.006,= voor de eerste zetel van een fractie en b. € 2.225,= 
voor elke volgende zetel van een fractie”.   
 
Artikel 2.  
Artikel 5 wordt in zijn geheel gewijzigd als volgt:  
1. De leden, die door het centraal stembureau op dezelfde lijst verkozen zijn verklaard, worden bij 
aanvang van de zitting als één fractie beschouwd. Is onder een lijstnummer slechts één lid verkozen, 
dan wordt dit lid als een afzonderlijke fractie beschouwd. 
2. Vindt in een fractie een splitsing plaats die leidt tot de vorming van één of meer nieuwe fracties, dan 
worden de financiële tegemoetkomingen als genoemd in deze verordening van de daarbij betrokken 
fracties vastgesteld op de bedragen die worden gevonden door de tegemoetkoming, welke aan de 
ongesplitste fractie zou toekomen, te verdelen naar evenredigheid van de aantallen bij de splitsing 
betrokken leden. 
3. Ontstaat een nieuwe fractie door samenvoeging, dan kan de tegemoetkoming van de nieuwge-
vormde fractie niet groter zijn dan de tegemoetkoming die toekomt aan een fractie van gelijke grootte 
als bedoeld in artikel 1, tweede lid.  
4. Teneinde voldoening aan verplichtingen die tegenover medewerkers van de oorspronkelijke fractie 
bestaan, mogelijk te maken, kan het fractievoorzittersconvent, in afwijking van het tweede en derde 
lid, een tijdelijke regeling treffen.  
5. Van wijzigingen in de samenstelling van een fractie als hiervoor bedoeld, doet de betrokken 
fractievoorzitter mededeling aan de voorzitter van de Staten. 
 
Artikel 3.  
Deze wijziging treedt direct na vaststelling in werking.  
 
Voorzitter, 
 

Griffier, 
 


