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DATUM 13-11-2020 NUMMER PS Voegt de griffie toe 

DOMEIN Griffie COMMISSIE FAC 

STELLER Dhr. drs. T.J. Dorst TELEFOONNUMMER 0625778977 

DOCUMENTUMNUMMER 821AFE45 PORTEFEUILLEHOUDER N.v.t. 

Onderwerp : SV Vaststelling Fractieverantwoordingen periode Q2 2019 t/m Q1 2020 

Bijlage(n): Memo ‘Fractieverantwoordingen periode 2019 Q2 t/m 2020 Q1’  

  

Aan Provinciale Staten, 

 

Gevraagd besluit 

Provinciale Staten besluiten: 

op basis van de beoordeling van de provinciale controller, zoals weergegeven in het Memo 

‘Fractieverantwoordingen periode 2019 Q2  t/m 2020 Q1’, de fractieverantwoordingen over de periode Q2 2019 

tot en met Q1 2020 van GroenLinks, VVD, Forum voor democratie, CDA, D66, CU,  PvdA, Partij voor de Dieren, 

PVV, SP, 50PLUS, DENK en SGP vast te stellen. 

 

Inleiding  

De fracties in provinciale staten ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor 

hun functioneren als geheel. De fracties dienen uiterlijk 30 april een financieel verslag in bij de griffie, met daarin 

alle feitelijke inkomsten en uitgaven uit het voorafgaande zittingsjaar.  

De provinciale controller beoordeelt de juistheid van besteding van de verstrekte fractievergoeding en rapporteert 

zijn bevindingen aan de griffier – zie bijlage. De eindconclusie van de controller luidt: 

 

“Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de 

bestedingen in de fractieverantwoordingen van: GroenLinks, Forum voor democratie, CDA, D66, CU, PvdA, Partij 

voor de Dieren, PVV, SP, 50Plus, DENK en SGP en in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet juist zijn 

weergegeven in overeenstemming met de Subsidieverordening Statenfracties provincie Utrecht 2002 en 2020.   

Van de VVD fractie is een aanlevering ontvangen waarover nog vragen open staan en is derhalve niet 

meegenomen in deze beoordeling.” 

 

Conform artikel 4.9 van de Verordening Fractieondersteuning provincie Utrecht 2020 doet de griffier een voorstel 

via de Financiële Audit Commissie aan PS, tot vaststelling van de fractieverantwoordingen over het voorgaande 

zittingsjaar. 

 

Juridische kaders 

- Subsidieverordening Statenfracties provincie Utrecht 2002 

- Verordening Fractieondersteuning provincie Utrecht 2020  

 

Financiële consequenties 

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.  
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Ontwerp-besluit 

 

 

 

Besluit op 9 december 2020 tot vaststelling van de fractieverantwoordingen over de periode Q2 2019 tot en met 

Q1 2020 

 

Provinciale Staten van Utrecht;  

 

in vergadering bijeen op 9 december 2020, 

 

Overwegende dat: 

 

na beoordeling van de provinciale controller hem niets gebleken is op basis waarvan hij zou moeten concluderen 

dat de bestedingen in de fractieverantwoordingen van: GroenLinks, Forum voor democratie, CDA, D66, CU, 

PvdA, Partij voor de Dieren, PVV, SP, 50Plus, DENK en SGP en in alle van materieel belang zijnde opzichten, 

niet juist zijn weergegeven in overeenstemming met de Subsidieverordening Statenfracties provincie Utrecht 

2002 en 2020,  

 

 

besluiten:  

 

op basis van de beoordeling van de provinciale controller, zoals weergegeven in het Memo 

‘Fractieverantwoordingen periode 2019 Q2  t/m 2020 Q1’, de fractieverantwoordingen over de periode Q2 2019 

tot en met Q1 2020 van GroenLinks, VVD, Forum voor democratie, CDA, D66, CU,  PvdA, Partij voor de Dieren, 

PVV, SP, 50PLUS, DENK en SGP vast te stellen. 

 

 

 

 

Voorzitter,      Griffier, 

mr. J.H. Oosters      mr. C.A. Peters  


