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Utrecht 

DATUM 23-12‑2022 
DOCUMENTNUMMER UTSP-1839862122-7 
VAN Ruud Poort 
  

TELEFOONNUMMER +31618300527 
E-MAILADRES ruud.poort@provincie-

utrecht.nl 
DOMEIN/OPGAVE SGU 
TEAM TSG 
PORTEFEUILLEHOUDER CvdK 

BIJLAGE Verordening Fractieondersteuning provincie Utrecht 2022   

Gevraagd besluit: 
De gewijzigde Verordening Fractieondersteuning provincie Utrecht vast te stellen 
 
Essentie/samenvatting 
Door middel van een memo (d.d. 4-2-2022) heeft de Concerncontroller een advies over de fractieverantwoordingen 
periode Q2 2020 t/m Q1 2021 gegeven. Vervolgens is in PS van 11 mei 2022 akkoord gegeven op de 
factieverantwoordingen over de genoemde periode. In het memo is door Concerncontrol ook een aantal 
aanvullende adviezen gegeven. Deze adviezen zijn besproken in het Fractievoorzittersoverleg van 24 augustus 
2022, alwaar met de adviezen is ingestemd en is aangeven dat een Statenvoorstel wordt voorbereid, via de 
commissie BEM, aan PS wordt voorgelegd. Dit voorstel is na bespreking in de commissie BEM van 30 november 
2022 aangehouden en op 19 december nader besproken met de penningmeesters van de fracties.  

Naast een aantal kleine tekstuele wijzigingen, waaronder verruiming van een aantal termijnen, en aanscherpingen, 
gaat het met name om aanpassingen van artikel 4.2 (een door de fracties in te huren administratiekantoor), artikel 
4.6 (Financieel verslag) en artikel 5.8 (Regeling indien een fractie ophoudt te bestaan). 
 
 
Voorzitter, Griffier, 
mr. J.H. Oosters mr. C.A. Peters 
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Ontwerp-besluit 
 
 
Besluit op 8‑2‑2023 tot vaststelling van Wijziging Verordening Fractieondersteuning provincie Utrecht. 
 
Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 8-2-2023. 
 
Op het voorstel van 23‑12‑2022 
met nummer UTSP-1839862122-7, 
van afdeling SGU, team TSG. 
 
Overwegende dat het wenselijk is om de door de Concerncontroller gedane aanbevelingen in de Verordening te 
verwerken; 
 
Gelet op artikel 33 lid 2 en 3 van de Provinciewet;  
 
Besluit: 
De gewijzigde Verordening Fractieondersteuning provincie Utrecht vast te stellen 
 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter, Griffier, 
mr. J.H. Oosters mr. C.A. Peters 
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