
BEVINDINGEN ONDERZOEK AMBITIES, WENSEN EN 
ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN PROVINCIALE STATEN 
UTRECHT EN DOORLICHTING VAN DE GRIFFIE 

Oktober 2020 



VOORAF 3

INHOUD

AMBITIES, WENSEN EN 
BEHOEFTEN VAN DE STATEN 
VAN UTRECHT  4

DE GRIFFIE   6

FRACTIEONDERSTEUNING   8

BIJLAGEN 11

BEVINDINGEN 10
2



Op verzoek van de fractievoorzitters heeft de werkgeverscommissie een onderzoek laten uitvoeren naar de 
ondersteuningsbehoeften van Provinciale Staten Utrecht en naar de stand van zaken op de griffie. 

Het werk, het werkveld en de werkwijze van de Staten veranderen onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen 
en ten gevolge van ontwikkelingen binnen het openbaar bestuur, politiek en democratie. Te denken valt aan de 
groeiende hoeveelheid beschikbare informatie, toenemende complexiteit van financieringsstromen, complexe 
ketensamenwerking en de zoektocht om inwoners en (keten)partners op een voor iedereen betekenisvolle wijze te 
kunnen betrekken in besluitvormingsprocessen. Redenen voor de Staten tot bezinning op hun rolneming en op de 
ondersteuning die zij nodig hebben om hun taken en verantwoordelijkheden zo goed mogelijk te kunnen vervullen. 

Het doorlichten van de griffie was onderdeel van het onderzoek: kan de griffie tegemoetkomen aan de wensen en 
behoeften van de Staten en kan zij datgene bieden wat zij noodzakelijk acht om de Staten optimaal te faciliteren en 
positioneren? 

De volgende vijf vragen vormden het vertrekpunt van het onderzoek: 
1)  Welke ambities hebben de Staten in het licht van de veranderingen in de maatschappij en binnen het openbaar 

bestuur, ofwel: welke taken en rollen van de Staten verdienen op middellange termijn meer of extra aandacht? 
2)  Welke behoeften en wensen hebben de Statenleden en Statenfracties met betrekking tot de ondersteuning 

op de middellange termijn, ofwel: welke behoeften en wensen leven er zowel met betrekking tot de 
fractieondersteuning als met betrekking tot de ondersteuning vanuit de griffie?

3)  Wat is de stand van zaken van de (uren)inzet van de griffier, de commissiegriffiers/statenadviseurs en de 
griffiemedewerkers: waar wordt de beschikbare ‘griffietijd’ op dit moment aan besteed en waar komt de griffie 
nauwelijks tot niet aan toe? En ook: hoe verhouden dit takenpakket en deze ureninzet zich tot de ambities van de 
Staten (ten aanzien van hun rolneming) en de ondersteuningswensen van de Statenleden en Statenfracties? 

4)  Hoe verhouden omvang en (functie)opbouw van de Statengriffie van Utrecht zich tot die van de andere 
Statengriffies?

5)  Hoe verhouden de omvang en inrichting van de fractieondersteuning in Utrecht zich tot die in de andere 
provincies?

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode september-oktober 2020. Het onderzoek is uitgevoerd door 
Jasper Loots (www.jasperloots.nl). Met alle fractievoorzitters is een gesprek gevoerd. Zie voor de uitkomsten en een 
toelichting bij de aanpak van deze gesprekken bijlage 1. Op basis van beschikbare gegevens en een schriftelijke 
uitvraag bij alle Statengriffies is inzicht verkregen in de omvang en inrichting van de griffie- en fractieondersteuning 
in alle provincies. Dit vergelijkingsmateriaal vindt u in bijlage 2. Met de Statengriffie Utrecht is in kaart gebracht waar op 
dit moment de beschikbare tijd aan wordt besteed, en waar de griffie nauwelijks tot niet aan toekomt. De uitkomsten 
daarvan treft u aan in bijlage 3. Op 7 oktober 2020 zijn de fractievoorzitters op hoofdlijnen geïnformeerd over de 
uitkomsten van dit onderzoek en in staat gesteld vragen te stellen en duiding en context te geven bij de bevindingen.

Twee leden uit de werkgeverscommissie zijn namens die commissie opgetreden als klankbordgroep, te weten 
mevrouw Hiltje Keller en de heer Bertrick van den Dikkenberg. De klankbordgroep heeft geadviseerd over de 
aanpak en de opzet van het onderzoek. De hier gepresenteerde gegevens en de daaraan verbonden bevindingen 
zijn zonder tussenkomst van de klankbordgroep tot stand gekomen. De verantwoordelijkheid daarvoor berust bij 
de onderzoeker.
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De Staten zijn naar eigen zeggen:
  Te volgzaam (onder meer ten aanzien van de agenda);
  Te weinig sturend (op onder meer de aard en inrichting van de stukken die zij van Gedeputeerde 

Staten ontvangen, op de inrichting en kwaliteit van de Statenvoorstellen en op de vormgeving van 
besluitvormingsprocessen);

  Onvoldoende controlerend op de effecten van het beleid en de gevolgen van gestelde kaders en gemaakte 
keuzes.

De met de fractievoorzitters gevoerde gesprekken onderbouwen de stelling dat er een breed gedeelde behoefte 
is aan het beter in positie brengen van de Staten. Van agenderen tot en met het toezien op de (maatschappelijke) 
effecten van het gevoerde bestuur en beleid, is versterking gewenst. Dat beter positioneren vraagt een inspanning 
van velen.

  De Staten moeten indien nodig proactiever en assertiever zijn. Het presidium kan hier een betekenisvolle rol  
in vervullen, als scharnier tussen de Staten, het college en de ambtelijke organisatie;

  Het vraagt om inspanningen van Gedeputeerde Staten om Provinciale Staten zo goed mogelijk te faciliteren, 
onder meer met kwalitatief goede stukken, door de Staten tijdig te betrekken (vooral ook bij het meedenken 
over de inrichting van besluitvormingsprocessen) en door inzicht te bieden in samenhang met eerder gestelde 
kaders en eerder gemaakte keuzes;

  Het vraagt om afstemming tussen de bestuursorganen en de organisatie via de lijn van de driehoek (van 
griffier, secretaris en Commissaris van de Koning) en door intensief overleg van de commissiegriffiers met 
de bestuursadviseurs en met de medewerkers die stukken en Statenvoorstellen opstellen en informatie-
bijeenkomsten organiseren ten dienste van de Staten. 

Uit het onderzoek is niet gebleken dat het aan die inspanningen of afstemming ontbreekt, integendeel. Desondanks 
blijkt uit de gesprekken dat het nodig is om hier blijvend en wellicht ook intensiever op in te zetten om tegemoet te 
kunnen komen aan de wensen en ambities die de Staten hebben verwoord. 

AMBITIES, WENSEN EN BEHOEFTEN 
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Uit het onderzoek blijkt dat de Staten heel concreet behoefte hebben aan:
  Eén overzicht van alle bijeenkomsten, vergaderingen en activiteiten. Die informatie komt nu via te veel kanalen, 

waardoor het overzicht ontbreekt en veel tijd verloren gaat met het door de fracties zelf organiseren van dat 
overzicht;

  Een goed documentmanagementsysteem: zodat bestuurlijke en andere stukken snel en gemakkelijk zijn (terug) 
te vinden, en onder meer eenvoudig is na te gaan wat de voorgeschiedenis is van voorliggende besluitvorming 
en welke samenhang er is met andere reeds genomen of te nemen besluiten;

  Tijdige informatie vanuit het college: te vaak komt informatie te laat, te vaak zijn er na-zendingen, en daardoor is 
er te vaak te weinig tijd voor een goede voorbereiding;

  Betere informatie: informatie die op maat is gemaakt voor het effectief en efficiënt kunnen vervullen van de rollen 
en taken van de Staten. Vaak zal dat neerkomen op minder informatiedichtheid en meer informatiewaarde;

  Meer inzicht in en daardoor het vergroten van de grip op de verbonden partijen (samenwerkingsverbanden en 
Gemeenschappelijke Regelingen) waarin de provincie deelneemt;

  Hulp (zowel ondersteuning als advies) bij het vinden en benutten van de in steeds ruimere mate wereldwijd 
beschikbare digitale informatie. De Staten hebben voor de uitoefening van hun taken naast informatie vanuit 
Gedeputeerde Staten in toenemende mate behoefte aan (hulp en ondersteuning bij het vinden en goed kunnen 
wegen en waarderen van) informatie van ‘buiten’ het provinciehuis;

  Ondersteuning bij het uitzoekwerk ter voorbereiding op of met betrekking tot een bepaald dossier;
  Statenvoorstellen waarin de beslispunten helder zijn: zodat ‘klip en klaar’ is waarmee de Staten instemmen, 

wat zij besluiten en wat de verwachte consequenties zijn van te maken keuzes, en - indien relevant - welke 
alternatieven zijn overwogen en afgewezen;

  Meer strategische advisering en ondersteuning vanuit de griffie, die op dit moment vooral uitvoerende taken 
vervult ten dienste van de organisatie van het vergader- en besluitvormingsproces.
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DE GRIFFIE 

De griffie geeft aan op dit moment, met de huidige formatie, niet toe te komen aan die taken en werkzaamheden:
  Die nodig zijn om tegemoet te kunnen komen aan de hierboven door een meerderheid van de Staten 

onderschreven ambities, wensen en behoeften;
  Die taken en werkzaamheden die de griffie vanuit een professionele standaard bezien noodzakelijk acht om de 

Staten optimaal te positioneren en faciliteren.

De griffie heeft op dit moment te weinig of helemaal geen tijd voor: 
  Investeren in goede informatievoorziening over wat wanneer waar plaats vindt;
  Zorgdragen voor een goed functionerend documentmanagementsysteem; 
  Het verlenen van strategisch advies (gevraagd en ongevraagd), onder meer ten aanzien van het effectief 

inzetten en gebruiken van de instrumenten waar de Staten over kunnen beschikken;
  Het meewerken aan de realisatie van en het werken met een strategische langetermijn-agenda die de Staten onder 

meer in staat stelt te sturen op de agenda, de prioritering op die agenda en in staat stelt tijdig in positie te zijn;
  Advies en ondersteuning bij het in positie brengen van Provinciale Staten, door onder meer te adviseren over en 

te ondersteunen bij het tijdig en goed kunnen stellen van proceskaders en zodoende te sturen op de inrichting 
van besluitvormingsprocessen;

  De ondersteuning van het presidium om zodoende dat gremium in positie te brengen om de Staten beter te 
kunnen positioneren;

  Het kritisch lezen van stukken en Statenvoorstellen en die zo nodig voorzien van een advies aan presidium dan 
wel aan de Staten; 

  Het adviseren over lopende ontwikkelingen die relevant zijn voor positie en werkzaamheden van Provinciale 
Staten;

  Het adviseren (aan woordvoerders) over ontwikkelingen binnen dan wel buiten de provincie die relevant zijn met 
betrekking tot een bepaald dossier;

  Advies en ondersteuning aan fracties bij uitzoekwerk: het helpen vinden en ontsluiten van informatie met 
betrekking tot een bepaald dossier;  

  Gedegen afstemming binnen het provinciehuis met managers en afdelingshoofden, over onder meer de best 
denkbare facilitering van de Staten vanuit de ambtelijke organisatie en de inrichting van onder meer de stukken, 
de stukkenstroom en de besluitvormingsprocessen.

De griffie functioneert op dit moment hoofdzakelijk als een zogenoemde procesgriffie, met een primaire gerichtheid 
op een zo hoogwaardig mogelijke organisatie van het vergader- en besluitvormingsproces. 

De griffie-organisatie verkeert op dit moment in disbalans: de basis, de ondersteuning, is niet robuust genoeg. Met 
als resultaat dat griffier en commissiegriffiers noodgedwongen taken uitvoeren die bij de ondersteuning thuishoren. 
Het noodgedwongen mee-uitvoering geven aan de ondersteunende werkzaamheden leidt ertoe dat er maar zeer 
beperkt tijd is voor een strategische rolinvulling en adviserende taken.

De griffie ziet mogelijkheden met de bestaande formatie efficiënter te kunnen (gaan) werken, namelijk door:
  Te investeren in de informatievoorziening en het documentmanagementsysteem. Daardoor zal de griffie minder 

tijd kwijt zijn met onder meer het maken en publiceren van agenda’s en de bijbehorende bundels en met 
communiceren wat wanneer waar zal plaatsvinden;

  Meer taken op te pakken samen met de ambtelijke organisatie en Gedeputeerde Staten. Te denken valt aan 
intensievere samenwerking op het gebied van communicatie bij bepaalde projecten, met inzet van formatie 
vanuit de organisatie;
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  In goed overleg meer (terug) te leggen bij de ambtelijke organisatie, onder meer door de stukkenstroom 
dusdanig in te richten dat administratieve handelingen niet vanzelfsprekend bij de griffie terecht komen;

  De communicatie en afstemming tussen de griffiemedewerkers efficiënter in te richten;
  Werkprocessen op de griffie tegen het licht te houden en waar mogelijk te optimaliseren, onder meer door een 

aantal van die processen te uniformeren.

Van deze efficiencyslag mogen resultaten maar geen wonderen worden verwacht. De vergelijking met andere 
provincies leert immers dat de omvang van de griffie in Utrecht relatief beperkt is, zeker gezien het aantal inwoners 
van de provincie en gezien het aantal Statenleden en commissieleden dat wordt gefaciliteerd. De figuur hieronder 
leert dat alleen de griffie van Groningen het met minder formatie moet doen. De gegevens over de omvang en 
samenstelling van de Statengriffies in bijlage 2 leren daarnaast dat Utrecht inderdaad een smalle basis heeft: 
weinig medewerkers kent in de ondersteuning. Dat gering aantal ondersteuners biedt een verklaring voor de in 
de praktijk ervaren disbalans binnen de griffie-organisatie en de noodzaak vaak voorrang te moeten verlenen aan 
administratieve werkzaamheden, ten koste van de adviserende werkzaamheden.
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Aantal medewerkers en beschikbare fte’s op de 
provinciale griffies (met in Zuid-Holland op dit 
moment dus een onderbezetting op de beschikbare 
formatie). Toelichting: de formatie ten behoeve van 
communicatie vindt in een aantal provincies plaats 
op detacheringsbasis (vanuit de organisatie): gaat 
dat om slechts enkele tienden van een fte dan is 
dat meegerekend in het totaal aan fte maar niet 
uitgedrukt en verbeeld in het aantal medewerkers. 
Bij een substantieel deel van een voltijds fte is die 
detachering ook meegenomen en dus uitgedrukt 
in het aantal medewerkers. Trainees en andere 
tijdelijke aanstellingen zijn niet meegeteld in fte 
noch in aantal medewerkers. 
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FRACTIEONDERSTEUNING 

De ondersteuning van de Staten kent drie pijlers: 

De ambtelijke ondersteuning is niet expliciet betrokken in dit onderzoek. Wel is tijdens de gesprekken duidelijk 
geworden dat in goede afstemming tussen de beide bestuursorganen nog meer kan worden gedaan om het werk 
van de ambtelijke organisatie nog beter af te stemmen op het zo efficiënt en goed mogelijk kunnen vervullen van de 
taken en verantwoordelijkheden van Provinciale Staten.

De fractievoorzitters van VVD, GroenLinks, D66, CDA, PvdD en CU hebben te kennen gegeven behoefte te hebben 
aan meer budget voor fractieondersteuning, voor onder meer: 
  Ondersteuning van de fractie bij de voorbereiding van het politiek-inhoudelijk werk;
  Voor het leggen en onderhouden van relevante contacten; 
  Om informatie op te halen bij betrokkenen en belanghebbenden in de provincie en daarbuiten;
  Voor communicatie over de fractie, haar werkzaamheden en verrichtingen. 

Deze zes fracties zouden dat extra budget graag willen inzetten voor ‘extra handjes’: meer budget dus voor extra 
formatieruimte en dus meer structurele uren fractieondersteuning (in de vorm van uitbreiding van de uren van de 
eigen fractiemedewerker en/of in de vorm van het aanstellen van een tweede fractiemedewerker). Twee fracties 
(SP en SGP) geven aan geen behoefte te hebben aan meer budget voor structurele uitbreiding van het aantal 
uren ‘eigen medewerkers’ fractie-ondersteuning, maar wel voorstander te zijn van wat ruimere budgetten voor 
bijvoorbeeld tijdelijke inhuur of een onderzoek- of adviesopdracht. Een wens dus tot ruimere beschikbaarheid van 
middelen ten behoeve van eenmalige in plaats van structurele uitgaven ter ondersteuning van het werk van de 
fractie(leden). Gelden die terug mogen vloeien als ze in een nader te bepalen periode niet nodig bleken en dus ook 
niet zijn uitgegeven.

Vergelijking met de beschikbare middelen voor fractieondersteuning in de andere provincies leert dat Utrecht in 
de ‘middenmoot’ verkeert voor wat betreft het basisbedrag dat beschikbaar is voor elke fractie die in de Staten is 
vertegenwoordigd. Voor elk extra fractielid wordt dat basisbedrag vervolgens verhoogd met een bedrag x. 

PS

AO
Fractie-
onder-

steuning

Griffie

PS

Fractie-
onder-

steuning

Ambtelijke
onder-

steuning

Griffie

�

����

�

8



In Utrecht gebeurt dat met steeds gelijke en in relatieve zin bescheiden stappen, vergeleken met de andere 
provincies. Vandaar die langzaam stijgende rode lijn in de figuur hieronder. Dit betekent dat de grote(re) fracties 
in Utrecht vergeleken met fracties van eenzelfde omvang in de overige provincies in vergelijkende zin een relatief 
bescheiden fractievergoeding kennen.

Meermaals is tijdens de gesprekken opgemerkt dat excellente ondersteuning en dito aanlevering vanuit de 
ambtelijke organisatie in combinatie met meer formatie op de griffie, op termijn naar verwachting zal leiden 
tot minder tot wellicht geen behoefte meer aan uitbreiding van de ‘eigen’ fractieondersteuning. Immers, als 
onder meer de informatievoorziening, de stukkenstroom en het documentmanagement op orde zijn, houden de 
fractiemedewerkers van de dertien fracties meer tijd over voor die zaken en taken waarvoor zij zijn aangesteld. Door 
investeringen elders komt er met andere woorden meer netto tijd beschikbaar voor fractieondersteuning. Tijd die op 
dit moment bij dertien fracties tot ieders ongenoegen noodgedwongen wordt besteed aan dertien keer hetzelfde 
werk: het in kaart brengen wie wat wanneer moet doen en welke stukken daarvoor nodig zijn.

44.538

16.168

19.325 22.418

25.637
28.794

31.950

35.107

38.263
41.420

14.000

18.400

22.800

27.200

31.600

36.000 40.400

44.800

49.200
47.713

43.687

37.650

30.006
32.231

34.456
36.681

38.906
41.131

43.356
45.581

47.806

50.899
54.065

57.240
60.416

63.592
66.768

69.943

61.798

67.835

73.872

79.909

85.946

55.761

49.724

Basisbedrag
(bij 1

fractielid)

Zeeland

Noord-Holland

Gelderland

Utrecht

Flevoland

Bedrag
bij 2

fractieleden 

Bedrag
bij 3

fractieleden 

Bedrag
bij 4

fractieleden 

Bedrag
bij 5

fractieleden 

Bedrag
bij 6

fractieleden 

Bedrag
bij 7

fractieleden 

Bedrag
bij 8

fractieleden 

Bedrag
bij 9

fractieleden 

Vergelijking omvang budget voor fractieondersteuning. Utrecht is hier afgezet tegen de de twee provincies met het hoogste 
basisbedrag en de twee provincies met het laagste basisbedrag. De cijfers dateren uit september 2018.
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BEVINDINGEN

Op basis van dit onderzoek naar de ambities, wensen en de ondersteuningsbehoeften van Provinciale Staten 
Utrecht en de doorlichting van de griffie, kan een aantal bevindingen worden gepresenteerd:  

  De ambitie om als Staten beter in positie te zijn en de wensen die er zijn met betrekking tot de ondersteuning, 
kunnen niet worden gerealiseerd zonder inzet van extra middelen;

  De omvang van de griffie is op dit moment - en ook na doorvoeren van de zeer bescheiden efficiencyslag die 
mogelijk is - verre van toereikend om tegemoet te kunnen komen aan zowel de eisen die de griffie zelf stelt 
aan hoogwaardige ondersteuning als aan de ambities, wensen en behoeften die door Provinciale Staten zijn 
verwoord, en voor zover die om extra inspanningen vragen van de griffie;

  Het onderzoek leert dat iedereen het cruciaal acht om in elk geval te investeren in de informatievoorziening en 
het documentmanagement(systeem). Dit vraagt om twee dingen. Een investering om de informatievoorziening 
en het documentmanagement te laten voldoen aan de behoeften. En in de tweede plaats om voldoende 
formatie op de griffie om de informatievoorziening en het documentmanagement optimaal te laten werken en te 
kunnen benutten ten dienste van Provinciale Staten;

  De schreefgroei ofwel disbalans die mede door een organisatiebrede bezuinigingsoperatie van een aantal 
jaren geleden op de griffie is ontstaan, vraagt om een uitbreiding van beschikbare griffieformatie voor de 
ondersteuning. Die robuustere basis is noodzakelijk om griffier en commissiegriffiers te ontlasten van een groot 
deel van de nu noodzakelijk door hen uit te voeren ondersteunende taken. Daarnaast vraagt ook de gewenste 
betere informatievoorziening en een hoogwaardig documentmanagement om meer ondersteunende capaciteit 
op de griffie dan op dit moment voorhanden is;

  Gezien de uitgesproken wensen en ambities en daarmee de toenemende vraag en verwachtingen aan het 
adres van de griffie, is het onvermijdelijk te investeren in formatie-uitbreiding voor een of meer zogenoemde 
vrijgestelde statenadviseurs. Vrijgesteld in deze zin: een statenadviseur die niet is belast met de ondersteuning 
van een of meer commissies, maar zijn of haar tijd kan besteden aan projecten (zoals ondersteuning presidium, 
advies en ondersteuning ten aanzien van bepaalde dossiers, hoogwaardig informatiemanagement, zicht en 
grip op samenwerking, enzovoort). Met die uitbreiding  zal ook de griffier meer ruimte krijgen voor onder meer 
het uitbrengen - gevraagd en ongevraagd - van advies en de afstemming in huis met Gedeputeerde Staten, de 
Commissaris van de Koning en met de ambtelijke organisatie om gezamenlijk optimaal bij te dragen aan de best 
denkbare ondersteuning van de Staten;

  Investeren in de informatievoorziening en het documentmanagement zullen ertoe leiden dat de effectief 
inzetbare tijd voor fractieondersteuning toeneemt. Voor in elk geval zes fracties blijft desondanks de wens 
bestaan tot uitbreiding van de beschikbare budgetten voor fractieondersteuning. Want hoe optimaal ook 
de aanlevering vanuit Gedeputeerde Staten, hoe voortreffelijk ook de ambtelijke bijstand en het advies en 
de ondersteuning door de griffie, er is ook behoefte aan meer budget voor de partijpolitieke ondersteuning 
uitgevoerd door ‘eigen mensen’;

  Vier fracties geven aan geen behoefte te hebben aan verruiming van het budget dat op dit moment beschikbaar 
is voor de fractieondersteuning. Twee fracties geven aan geen behoefte te hebben aan meer structureel geld 
voor de fractieondersteuning, maar wel aan de mogelijkheid een beroep te kunnen doen op flexibele, ad hoc 
inzetbare middelen voor inhuur van bijvoorbeeld kennis en inzet van tijdelijke ondersteuning. Ook is de vraag 
gesteld naar de grenzen van die fractieondersteuning: waar kan het budget wel en niet voor worden gebruikt? 
Het verdient aanbeveling om te bezien of en hoe ook tegemoet kan worden gekomen aan deze beide vormen 
van verruiming.
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Met de fractievoorzitters zijn zogenoemde gestructureerde interviews gehouden. Zij zijn gevraagd vragen te 
beantwoorden en positie te kiezen aan de hand van een aantal stellingen. Daarnaast was er alle ruimte om input te 
leveren los van de voorliggende vragen en stellingen. Het is niet gelukt om een gesprek te voeren met het Statenlid 
mevrouw Hanane Bittich. Met de fractievoorzitters van Forum voor Democratie en D66 is een gesprek gevoerd maar 
zij konden door omstandigheden niet alle vragen en stellingen beantwoorden dan wel scoren. Het stond iedereen vrij 
vragen en stellingen open te laten als er niet geantwoord kon worden. Het aantal scores varieert dus. 

Er is ook een gesprek gevoerd met de Commissaris van de Koning. Dat is niet gebeurd aan de hand van een 
vragen- en stellingen lijst. Van de input tijdens dat gesprek is vanzelfsprekend wel gebruik gemaakt bij het opstellen 
van deze rapportage.

BIJLAGE 1 - INTERVIEWS 
FRACTIEVOORZITTERS
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1.  Waar moeten door PS ‘een paar tandjes worden bijgezet’ om als bestuursorgaan optimaal in positie 
te zijn? Kies er maximaal 2.

   De bruikbaarheid en kwaliteit van de informatie die PS ontvangt 
   Controle door PS op de effecten van het door GS gevoerde beleid en bestuur
   Sturing van PS op de vormgeving van besluitvormingsprocessen van de grote, 

belangrijke dossiers
   Organiseren van meer betrokkenheid van inwoners, ketenpartners, belanghebbenden, etc. 
   Agenderen van opgaven en kansen die bepalend zijn voor de ontwikkeling van 

de provincie de komende pakweg 20 jaar 
   De (kwaliteit van de) kaderstelling door PS
   PS zijn al goed in positie, dus mijns inziens zijn er geen zaken, taken of rollen waar ‘een 

paar tandjes moeten worden bijgezet’
   Ander antwoord

5.  Kies die twee ontwikkelingen in maatschappij en openbaar bestuur die naar uw mening de komende jaren van 
grote invloed (gaan) zijn op taken, werkwijze en/of positie van PS

   Groeiend aantal en toenenemde complexiteit van samenwerkingsverbanden (onderling 
samenwerkende overheden, samenwerking met private ontwikkelaars, etc.) en bijbehorend 
vraagstuk van democratische controle 

   Digitalisering en de groeiende beschikbaarheid van data (toegankelijk en bruikbaar maken) 
   Botsende opvattingen en wensen m.b.t. de democratie: de wens van inwoners/belangheb

benden om meer directe vormen van democratie te hebben (zoals referenda, burgertoppen) 
en anderzijds de representatieve democratie/Statenleden die het laatste woord hebben

   Toenemende complexiteit van veel dossiers en de bijbehorende complexe financiering
   Het feit dat steeds meer publieke taken niet of slechts deels bij de overheid berusten waar

door ook de rol van PS niet (altijd) helder is 
    Ontwikkelingen m.b.t. (het al dan niet bewust in de wereld helpen) van nepnieuws en de 

noodzaak feiten te checken
   Een andere ontwikkeling dan hierboven genoemd

2.  Versterking van de kaderstellende 
taak van PS is noodzakelijk

4.  Versterking van de controlerende 
taak van PS is noodzakelijk

3.  Versterking van de volksver
tegenwoordigende taak van 
PS is noodzakelijk
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3

5
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6.  PS geven heel duidelijk aan GS 
aan wat de Staten nodig hebben 
om goed kaders te kunnen stellen

7.  PS zijn te afwachtend en dus te 
volgzaam aan de stukkenstroom 
vanuit GS

8.  PS oefenen te weinig invloed uit 
op de prioritering van de onder
werpen op de agenda’s van 
commissies en PS

9.  PS slagen er goed in om het 
grootste deel van de beschikbare 
vergadertijd te besteden aan de 
belangrijkste opgaven waar de 
provincie voor staat

10.  De door GS ingebrachte 
Statenvoorstellen faciliteren 
een debat op hoofdlijnen in PS

11.  PS sturen goed op het inrich
ten van de besluitvormings
processen over de grote, 
belangrijke dossiers

12.  Bij de behandeling van belangrij
ke dossiers wordt voldoende tijd 
genomen voor de beeldvormende 
fase (de informatiefase)
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13.  PS moeten beter gebruik maken 
van de kennis en kunde die 
binnen de provincie beschikbaar 
is onder inwoners, bedrijven, 
ketenpartners, instellingen etc. 

14.  PS moeten investeren in het 
beter gebruiken van beschik
bare (open) databestanden om 
zodoende waardevolle sturings 
en verantwoordingsinformatie op 
tafel te krijgen

15.  Er is voldoende financiële kennis 
binnen PS voor een goede behan
deling van onder meer de begroting, 
jaarrekening, grondexploitaties
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16. Ik zou graag (vaker) aankloppen bij de griffie voor? Kies er maximaal 2.

   Advies en ondersteuning bij opstellen moties en amendementen, een initiatiefvoorstel, etc. 
   Strategisch advies (bijvoorbeeld sparren over een bepaald dossier en de daarin te volgen 

strategieën – dus niet op inhoud!)
   Ondersteuning bij uitzoekwerk m.b.t. een bepaald dossier
   Coaching en advies over de jaarstukken (begroting, jaarrekening, kadernota, P&Cstukken) 
   Coaching en advies over gebruik en inzet instrumenten
   Advies en hulp om grip te krijgen op complexe (keten)samenwerkingsverbanden 
   Hulp bij het gebruiken/(beter) benutten social media/communicatiemiddelen
   Ander antwoord, namelijk: geen behoefte (vaker) aan te kloppen voor een van deze zaken 

omdat ondersteuning via de fractielijn onze voorkeur heeft
   Persoonlijk advies en coaching (over bv. spreken in het openbaar) 

17. Ik ervaar drempels om bij de griffie aan te kloppen voor hulp, advies, ondersteuning, etc.

   Nee
  Ja

18. Ik heb behoefte aan meer budget voor fractieondersteuning.

   Nee
  Ja
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BIJLAGE 2 - OMVANG GRIFFIECAPACITEIT EN 
FRACTIEONDERSTEUNING PROVINCIES 

Figuur 1
Aantal medewerkers en beschikbare fte’s op de provinciale griffies (met in Zuid-Holland op dit moment dus een 
onderbezetting op de beschikbare formatie).

Toelichting: de formatie ten behoeve van communicatie vindt in een aantal provincies plaats op detacheringsbasis 
(vanuit de organisatie): gaat dat om slechts enkele tienden van een fte dan is dat meegerekend in het totaal aan 
fte maar niet uitgedrukt en verbeeld in het aantal medewerkers. Bij een substantieel deel van een voltijds fte is 
die detachering ook meegenomen en dus uitgedrukt in het aantal medewerkers. Trainees en andere tijdelijke 
aanstellingen zijn niet meegeteld in fte noch in aantal medewerkers. 
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Figuur 2
Vergelijking omvang fte’s van de provinciale griffies.
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Figuur 3
Vergelijking van Utrecht met Overijssel en Limburg, die naar inwonertal en aantal Statenleden bezien qua omvang 
de meeste gelijkenis vertonen.
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Figuur 4
Vergelijking functie-opbouw griffie Utrecht met die in Overijssel en Limburg. Medewerkers betreft alle functionarissen 
tot en met schaal 9. Adviseurs betreft alle functionarissen vanaf schaal 10. De benaming verschilt per provincie. 
Waar statenadviseur staat mag gelezen worden: commissiegriffier, communicatieadviseur, adviseur bedrijfsvoering, 
statenonderzoeker of vergelijkbare functies.

Limburg Overijssel Utrecht

1 griffier1 griffier1 griffier

1 loco-griffier1 loco-griffier1 loco-griffier

5 statenadviseurs 2 statenadviseurs 3 statenadviseurs

5 medewerkers

5 medewerkers

2 medewerkers
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Figuur 5
Vergelijking functie-opbouw griffie Utrecht met die in de andere provincies. Medewerkers betreft alle 
functionarissen tot en met schaal 9. Adviseurs betreft alle functionarissen vanaf schaal 10. De benaming in 
deze categorie verschilt per provincie. Waar statenadviseur staat mag gelezen worden: commissiegriffier, 
communicatieadviseur, adviseur bedrijfsvoering, statenonderzoeker of vergelijkbare functies. De rol van loco-
griffier verschilt per provincie. Soms is dat een ‘vrijgestelde’ loco, die dus niet tevens verantwoordelijk is voor een 
of meerdere commissies. Het kan ook, zoals in Utrecht, een commissiegriffier zijn die is aangewezen als eerste 
plaatsvervanger als de griffier afwezig is tijdens de vergadering van Provinciale Staten. 
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Figuur 6
Vergelijking omvang budget voor fractieondersteuning. Utrecht is hier afgezet tegen de twee provincies met het 
hoogste basisbedrag en de twee provincies met het laagste basisbedrag. De cijfers dateren uit september 2018.
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Figuur 7
Omvang budget voor fractieondersteuning Utrecht afgezet tegen dat in de provincie Friesland. Friesland heeft met 
betrekking tot de hoogte van het budget direct in 2003 een andere keuze gemaakt dan de overige provincies. 
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BIJLAGE 3 - DOORLICHTING GRIFFIE

De griffie heeft voor een aantal taakvelden in kaart gebracht waar de beschikbare tijd (logischerwijze en 
noodzakelijk) in wordt geïnvesteerd, waar regelmatig onvoldoende tijd voor is en waar over het algemeen nauwelijks 
tot geen tijd voor resteert dan wel wordt gemaakt. Dit is hieronder op hoofdlijnen verbeeld; veel activiteiten die 
doorgaans veel tijd kosten, van met name de ondersteuning, zijn in deze bijlage niet in beeld gebracht. Hier zijn 
nadrukkelijk de hoofdlijnen in kaart gebracht.  

Voldoende
tijd voor

Regelmatig
onvoldoende
tijd voor

Nauwelijks tot
helemaal geen
tijd voorXV ~

verkiezingen en uitslagenavond v
vertrouwenscommissie v
speciale onderzoeken, Statenonderzoeken v
pub, werkgroep FAC, etc. v ~
scholenbezoeken v
aanbestedingen (accountant bijvoorbeeld) v
ondertiteling (doven en slechthorenden) v

inwerkprogramma begin bestuursperiode

installatie en afscheid PS-leden en
cie-leden, elke vier jaar en tussentijds

v
v

1: permanente ad-hoc taken
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Voldoende
tijd voor

Regelmatig
onvoldoende
tijd voor

Nauwelijks tot
helemaal geen
tijd voorXV ~

presentiegelden v
zalen boeken en catering (lunches etc.)
regelen t.b.v. PS-leden/fracties etc. v
HRM-ondersteuning v
administratie (adres en telefoonlijsten,
nevenfuncties, etc.) v
relatiegeschenken v

ict-ondersteuning, ipads, etc.

fractiegelden, declaraties, verantwoording
fractiegelden, etc.

v
v

2: ondersteuning PS-leden en fracties in
facilitaire zin
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Voldoende
tijd voor

Regelmatig
onvoldoende
tijd voor

Nauwelijks tot
helemaal geen
tijd voorXV ~

persvragen/-verzoeken v
provinciespel v
gast van de Staten v
huis-aan-huis-bladen v
speeches (bij vertrek Statenleden) v
regelen beeldmateriaal v
website/social media v ~

berichtgeving n.a.v. vergaderingen
(nieuwsbericht, persbericht)

communicatiestrategie en klankbordgroep
communicatie

v
v

3a: communicatie
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Voldoende
tijd voor

Regelmatig
onvoldoende
tijd voor

Nauwelijks tot
helemaal geen
tijd voorXV ~

politiek actief/cursussen (prodemos) v ~
ontwikkeling filmpjes ~

werkbezoeken

communicatieprojecten (omgevingsvisie,
vrouwen-award, etc.)

v ~
v ~

3b: communicatie
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Voldoende
tijd voor

Regelmatig
onvoldoende
tijd voor

Nauwelijks tot
helemaal geen
tijd voorXV ~

insprekers (voorbereiden, ontvangen,
begeleiden) v
ingekomen brieven van buiten (steeds meer
werk t.g.v. AVG) v
voorbereiden en organiseren
informatiesessies en werkbezoeken v
voorbereiden met bestuursadviseurs v ~
voorbereiden met voorzitters v ~
strategisch advies informatiesessie en
meedenken ~
screening stukken voordat ze naar GS gaan
(ene keer wel, andere keer niet, afhankelijk
ook van commissiegriffier) v x~

bijwonen cies, bijhouden spreektijden, etc.

stukkenstroom (bundel maken, najagen en
nabellen, compleet krijgen, publiceren)

v
v

4a: vergader- en besluitvormingsproces
commissies
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Voldoende
tijd voor

Regelmatig
onvoldoende
tijd voor

Nauwelijks tot
helemaal geen
tijd voorXV ~

x

kritisch bekijken stukken / toetsen stukken
voordat ze naar voorzitters/presidium
gaan

archivering, dossiervorming binnen archief
en vindbaarheid/nazoekbaarheid

x
x

4b: vergader- en besluitvormingsproces
commissies
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Voldoende
tijd voor

Regelmatig
onvoldoende
tijd voor

Nauwelijks tot
helemaal geen
tijd voorXV ~

vergaderingen PS bijwonen v
voorbereiding griffier op PS-vergaderingen v ~
afwikkeling door de griffier van
PS-vergaderingen v ~
stukken grondig lezen door griffier x

stukkenstroom en agenda (bundel maken en
publiceren)

afstemming en voorbereiding met de CvdK

v
v

5: PS-vergaderingen
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Voldoende
tijd voor

Regelmatig
onvoldoende
tijd voor

Nauwelijks tot
helemaal geen
tijd voorXV ~

fractievoorzittersconvent v ~
werkgeverscommissie ~
contacten accountant ~
contacten fracties/ps-leden x~
contacten binnen organisatie x~
contacten extern (gemeenten, andere
provincies, BZK, IPO, partners, regio's, etc.) x

presidium

driehoek met CvdK en provinciesecretaris
en de bila's met secretaris en CvdK

v ~
v

6: afstemming (griffier)
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Voldoende
tijd voor

Regelmatig
onvoldoende
tijd voor

Nauwelijks tot
helemaal geen
tijd voorXV ~

strategisch adviseren over te kiezen
strategie, inzet/gebruik bepaalde
instrumenten, etc. x
'vooruit denken', proactief adviseren over
ontwikkelingen die relevant zijn voor PS,
fracties, PS-leden, etc. x
externe bijeenkomsten (bv bij IPO) goed
voorbereiden voor PS-leden x
stukken kritisch lezen x
presidium voorbereiden en faciliteren (lange
termijn, kwaliteit stukken, proceskaders,
etc.) x
proactief adviseren en faciliteren zicht en
grip op verbonden partijen en
ontwikkelingen/kansen in provincie/regio's x

moties en amendementen en vragen: even
snel meekijken en meedenken

vragen art. 47, mondelinge vragen, motie
vreemd, etc.

v ~
v

7: ondersteunen PS (bij hun primaire rollen)
en positioneren van PS
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MEMORANDUM 

 
 
 
 
 
 

DATUM 22-10-2020 

AAN fractievoorzittersconvent 

VAN werkgeverscommissie 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Advies Werkgeverscommissie: ondersteuning PS 

Samenvatting 
De werkgeverscommissie adviseert het fractievoorzittersconvent als volgt te besluiten: 

1. Het budget voor fractieondersteuning te verhogen met € 75.000, door het basisbedrag per fractie te 
verhogen met € 3000 en het bedrag voor elke volgende zetel te verhogen met € 1000.  

2. Het personeelsbudget van de griffie te verhogen met € 225.000. Dit budget in te zetten voor verbreding 
van de basis van de griffie, het op kwalitatief hoger niveau brengen en houden van de 
informatievoorziening aan de Staten, en het versterken van de adviesfunctie van de griffie. 

3. De griffier de opdracht te geven om de invulling van punt 2 ter hand te nemen, en vóór het eind van 
2020 een voorstel voor te leggen aan de werkgeverscommissie. 

4. De griffier de opdracht te geven om in afstemming met de Staten de huidige informatievoorziening te 
moderniseren.  

5. Het statenvoorstel (concept zie bijlage) te formuleren conform de besluitvorming in het 
fractievoorzittersconvent en deze als hamerstuk te agenderen bij de begrotingsbehandeling op 11 
november 2020.  

 
Aanleiding 
Op verzoek van uw convent en in opdracht van onze commissie is door Jasper Loots onderzoek gedaan naar wat 
de fracties binnen Provinciale Staten (PS) vinden van de wijze waarop ze ondersteund worden. Wat is er nodig 
om als bestuursorgaan optimaal in positie te zijn? Er zijn vanuit de fracties verschillende aandachtspunten 
aangereikt. Ook de medewerkers van griffie zijn bevraagd over de wijze waarop ze op dit moment PS 
ondersteunen, in hoeverre zij tegemoet kunnen komen aan de wensen van de Staten en welke ambities zij hier 
zelf in hebben. Op 7 oktober heeft uw convent gesproken over de voorlopige bevindingen.  
Nu het rapport van Jasper Loots gereed is (bijlage), zullen er keuzes gemaakt dienen te worden. Er zijn immers 
bij de Kaderbrief 2021 structurele middelen ter hoogte van € 300.000 beschikbaar gesteld voor de versterking van 
PS. Onderstaand geeft de werkgeverscommissie haar advies.  
 
Belangrijkste resultaten 
Het geheel overziende zijn (met het oog op de verdeling van de beschikbare middelen) de volgende conclusies te 
trekken: 
1) De ondersteuning van Provinciale Staten kan beter. Over de wijze waarop verschillen de fracties op 

onderdelen van mening. Bijna alle fracties willen een uitbreiding van de ondersteuning door de griffie. Een 
aantal fracties wil ook een uitbreiding van het budget voor fractie-ondersteuning; andere fracties hebben hier 
minder of zelfs geen behoefte aan. 

2) Voor wat betreft de ondersteuning door de griffie geven de meeste fracties aan: 
a) dat de fracties meer strategische advisering vanuit de griffie wensen; 
b) dat de informatiewaarde en de vindbaarheid van de informatie te wensen overlaat. 

3) Vanuit de griffie zelf is het signaal afgegeven dat er sprake is van ‘scheef wonen in het functiehuis’; er is te 
weinig ondersteuning aan de basis met als gevolg dat de commissiegriffiers en de griffier weinig tijd hebben 
voor de advisering van de Staten. Dit signaal wordt ook ondersteund door de vergelijking met andere 
provinciale griffies die meer administratieve functies hebben.  
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Adviezen n.a.v. resultaten 
Versterking griffie én versterking fractie-ondersteuning 
De fracties verschillen onderling van mening over waar het zwaartepunt van de benodigde versterking dient te 
liggen: bij de griffie of bij de fractie-ondersteuning. De werkgeverscommissie ziet zowel meerwaarde in extra 
fractieondersteuning als in versterking van de griffie in ondersteunende en strategische rollen. De 
werkgeverscommissie adviseert om de middelen te verdelen volgens de verdeelsleutel 25% versterking 
fractieondersteuning en 75% versterking griffie. De argumenten hiervoor luiden als volgt: 

1. Versterking van de griffie komt ten goede aan alle fracties; 
2. Versterking van de griffie leidt ertoe dat de fractiemedewerkers netto meer tijd krijgen, omdat zij bijv. niet 

meer bezig hoeven te zijn met het in kaart brengen van “wat gebeurt wanneer waar”. Er komt meer tijd 
voor de kerntaken van de fractiemedewerkers. 

3. De grotere fracties kunnen hun eigen leden effectiever en meer dan nu inzetten voor fractie brede taken. 
4. Er is jaarlijks sprake van (soms forse) onderbesteding van de fractiebudgetten, ook bij de fracties die te 

kennen hebben gegeven meer budget te willen voor fractieondersteuning. 
 
Versterking fractieondersteuning 
Vervolgens dient de vraag beantwoord te worden over de wijze van verdeling van de extra middelen voor 
fractieondersteuning. Uit het gehouden benchmarkonderzoek blijkt dat Utrecht, in verhouding tot andere 
provincies (bv. Noord-Holland en Zeeland), een relatief hoog basisbedrag (bij 1 zetel) heeft en er daarna per extra 
zetel een relatief kleine verhoging plaats vindt, hetgeen leidt tot een vlakke curve. Dit is gunstig voor kleinere 
fracties. In andere provincies (bv. Flevoland) is gekozen voor een relatief laag basisbedrag, waarna per extra 
zetel er een relatief  grote verhoging plaats vindt, hetgeen leidt tot een steile curve. Dit is gunstig voor de grote 
fracties. 
 
De werkgeverscommissie is van mening dat de filosofie achter de huidige opbouw, die blijk geeft van solidariteit 
met de kleine(re) fracties, waardevol is en past bij de Utrechtse cultuur. Vanuit die filosofie adviseert de 
werkgeverscommissie de relatief vlakke curve in stand te houden. Daarnaast adviseert de werkgeverscommissie 
om het basisbedrag te verhogen met € 3000 (van € 33.706 naar € 36.706), en het bedrag voor elke volgende 
zetel te verhogen met € 1000 (van € 2500 naar € 3500). Dit zijn overigens bedragen die jaarlijks geïndexeerd 
worden. In de bijlage is zichtbaar wat dit voor elke fractie betekent. Om een beeld te geven van een andere 
verdeling, waarbij het basisbedrag wat minder wordt verhoogd, en juist het zetelbedrag wat meer, zijn nog twee 
varianten toegevoegd (zie bijlage). 
 
Versterking griffie-ondersteuning 
Wanneer de wensen van de fracties m.b.t. ondersteuning door de griffie in ogenschouw worden genomen, 
adviseren we de griffie te versterken op de volgende onderdelen: 
- Advisering. Geconstateerd wordt dat de griffie op dit moment vooral functioneert als een procesgriffie, terwijl 

er ook behoefte is aan een adviserende griffie. Hierop zal de griffie versterkt moeten worden, waarbij gedacht 
kan worden aan een Statenadviseur, die vrijgesteld is van commissiewerkzaamheden. Deze adviseur kan 
ingezet worden voor o.a. strategische advisering op allerhande onderwerpen (denk aan de onderzoeken 
zoals we die de afgelopen paar jaar hebben gehad), voor de ondersteuning van het presidium, advisering 
over proceskaders en de positionering van de Staten. Ook in de agenda van de commissiegriffiers dient 
meer ruimte gemaakt te maken voor commissie-specifieke advisering. Dit hangt samen met het laatste punt, 
versterking van de basis.  

- Informatie. De informatiewaarde van de stukken dient verbeterd te worden en ook de vindbaarheid van een 
en ander (en bijvoorbeeld de mogelijkheid om per fractie / statenlid een eigen dossier op te bouwen) dient 
vergroot te worden. Geadviseerd wordt om: 

o Meer aandacht te besteden aan de informatiewaarde van de stukken en als griffie een steviger 
adviserende rol in te nemen in het besluitvormingsproces. 

o expertise in huis te halen en/of op te bouwen om informatiestromen adequaat te ordenen en de 
fracties hieromtrent te adviseren of bij te staan.  

o Samen met de ambtelijke organisatie en in afstemming met de Staten te onderzoeken of de huidige 
informatiestromen en het huidige informatiesysteem verbeterd kunnen worden, waarbij mogelijk de 
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aanschaf van een ander systeem nodig is. Voor dat laatste is een extra incidentele investering 
nodig. Dit kan meegenomen worden in de Zomernota 2021 of de Kadernota 2022.  

- Verder heeft de griffie aangegeven ‘scheef te wonen’ in het functiehuis: omdat er te weinig menskracht is 
voor de ondersteunende functies, komen ondersteunende taken bij adviseurs terecht. Hierdoor komt de 
advisering in het gedrang (zie boven). Geadviseerd wordt daarom om de ondersteunende basis te 
versterken. 

De werkgeverscommissie is van mening dat met deze versterking de gewenste ondersteuning gerealiseerd kan 
worden en de positie van de Staten versterkt wordt. Voorgesteld wordt om de griffier de opdracht te geven de 
opbouw van de griffie langs deze lijnen opnieuw vorm te geven en hiertoe vóór het eind van het jaar met een 
voorstel richting de werkgeverscommissie te komen. 
 
Vervolg 
Na bespreking en besluitvorming in het fractievoorzittersconvent zal het bijgevoegde Statenvoorstel worden 
voltooid conform de besluitvorming. Dit statenvoorstel zal als hamerstuk op de agenda van de 
begrotingsvergadering op 11 november worden geagendeerd.  
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Voorstel werkgeverscommissie inzake fractiegelden 
 
Uitgaande van een verhoging van het basisbedrag met € 3000 en een verhoging van € 1000 van het 
bedrag per extra lid zijn de resultaten per fractie als volgt: 
 
SGP, 50PLUS en Lijst Bittich   € 36.706  
PVV, PvdD, SP        40.206 
PvdA, ChristenUnie       47.206 
CDA, D66        50.706 
Forum voor Democratie       54.206 
GroenLinks en VVD        61.206 
 
TOTAAL JAARLIJKS BUDGET    603.178 
 
 
 
Een iets steilere curve waarbij wordt uitgegaan van verhoging van het basisbedrag met € 1600 en het bedrag per 
zetel met  € 1500  leidt tot de volgende uitkomsten: 
 
SGP, 50PLUS en Lijst Bittich   € 35.306  
PVV, PvdD, SP        39.306 
PvdA, ChristenUnie       47.306 
CDA, D66        51.306 
Forum voor Democratie       55.306 
GroenLinks en VVD        63.306 
 
TOTAAL JAARLIJKS BUDGET   602.978 
 
 
Een nog steilere curve, waarbij wordt uitgegaan van verhoging van het basisbedrag met € 500 en het bedrag per 
zetel met € 1900 leidt tot de volgende uitkomsten: 
 
SGP, 50PLUS en Lijst Bittich   € 34.206  
PVV, PvdD, SP        38.606 
PvdA, ChristenUnie       47.406 
CDA, D66        51.806 
Forum voor Democratie       56.206 
GroenLinks en VVD        65.006 
 
TOTAAL JAARLIJKS BUDGET    603.078 
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