
Besluit van Provinciale Staten van 
Noord-Holland van 11 maart 2013,  
tot vaststelling van de wijziging 
subsidieverordening fractiebijdragen 
Noord-Holland 2011.
 
Provinciale Staten van Noord-Holland;

Gelet op de voordracht van het Presidium van  
11 februari 2013;

Overwegende dat;
•	 	het	presidium	en	de	commissie	Water,	

Economie en Bestuur kennis hebben 
genomen van de toelichting en aanleiding 
om advies te vragen over de redelijkheid  van 
de hoogte van de door de accountant aan de 
ondersteuningsstichtingen in rekening 
gebrachte kosten voor de controles van de 
jaarrekeningen van deze stichtingen;

•	 	het	presidium	op	17	december	2012	heeft	
besloten om het voorstel van de audit
commissie	van	1	november	jl.,	om	jaarlijks	
per fractie een kostenverantwoording en een 
(totaal) rapport van bevindingen op te leveren 
en de griffie een volledigheidscheck van de 
stukken	te	laten	uitvoeren,	over	te	nemen;

•	 	investeringen	in	een	laptop	of	beamer	door	de	
introductie van de kostenverantwoording 
niet meer geactiveerd worden;

•	 	het	presidium	heeft	besloten	de	ingangs
datum van de nieuwe werkwijze in te laten 
gaan	per	15	maart	2013,	de	reservevorming	
van maximaal 50% van de jaarlijkse bijdrage 
te handhaven en de vaste component van de 
fractiebijdrage per aanvrager (onder
steunings	stichting)	tegelijkertijd	met	€	750,	
te verminderen vanwege de lagere 
accountantskosten.

Gelet op artikel 33 en artikel 145 van de 
Provinciewet;

Besluiten vast te stellen:

Subsidieverordening fractiebijdragen 
Noord-Holland 2011

ARTIKEL I
De Subsidieverordening fractiebijdragen 2011 
wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 8  wordt als volgt gewijzigd:
 Het eerste lid komt te luiden:

1	 	De	subsidie	bedraagt	€	37.650,–	per	aanvrager	
vermeerderd	met	een	bedrag	van	€	6.037,–	per	
lid van de fractie die door de aanvrager wordt 
ondersteund.

B

Artikel 11  wordt als volgt gewijzigd:
 Het tweede lid komt te luiden:

2  Bij de aanvraag om subsidievaststelling 
worden het format verantwoording fractie
gelden plus onderliggende stukken en het 
jaarverslag overlegd. Het format verant
woording fractiegelden en onderliggende 
stukken	worden	aan	de	ex	artikel	217,	tweede	
lid,	van	de	Provinciewet	door	provinciale	
staten aangewezen accountant ter controle 
voorgelegd. De door Provinciale Staten 
benoemde accountant controleert of de 
uitgaven passen binnen deze verordening en 
maakt een samenvattend rapport van de 
bevindingen van de jaarrekeningcontrole van 
de ondersteuningsstichtingen.

Het derde lid komt te luiden:

3  Het format verantwoording fractiegelden en 
het jaarverslag worden opgesteld aan de hand 
van de formulieren zoals vastgesteld in de 
bijlagen 2 en 3 van deze verordening.
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C

Artikel 12  wordt als volgt gewijzigd:
1 Lid 4b en lid 4c komen te vervallen. 

2 Lid 4d wordt hernummerd naar lid 4b.  

ARTIKEL II
  
De wijziging van de Subsidieverordening treedt 
in werking op 15 maart 2013. 

Haarlem,	11	maart	2013.

Provinciale Staten van NoordHolland.

J.W.	Remkes,	voorzitter.

J.J.M.	Vrijburg,	griffier.	
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Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2011 (na wijziging in PS van 11 maart 
2013) 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
 
In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. fractie: een in provinciale staten vertegenwoordigde groepering die op grond van artikel 9, 
eerste lid, van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 
Provinciale staten van Noord-Holland 2007 als één fractie wordt beschouwd; 

b. duo-commissielid: het commissielid dat geen statenlid is, dat op grond van artikel 4, vierde lid, 
van het Reglement van orde voor provinciale statencommissies in Noord-Holland 2007 is 
benoemd; 

c. presidium: het presidium van provinciale staten zoals bedoeld in artikel 5 van het Reglement 
van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale staten van 
Noord-Holland 2007; 

d. subsidiejaar: een subsidiejaar loopt van 15 maart tot en met 14 maart. Subsidies worden 
verstrekt voor de periode van één subsidiejaar. 

e. consumptiekosten: de kosten gemaakt voor consumpties tijdens interne vergaderingen en 
interne bijeenkomsten van de fractie; 

f. partner: de echtgenoot of echtgenote van een statenlid of duo-commissielid dan wel de 
persoon met wie het niet gehuwde statenlid of duo-commissielid samenwoont en, met het 
oogmerk duurzaam samen te leven, een gemeenschappelijk huishouden voert op basis van 
een notarieel verleden samenlevingscontract bevattende de wederzijdse rechten en 
verplichtingen ter zake van die samenwoning en gemeenschappelijke huishouding, alsmede 
de geregistreerde partner. 

 
Artikel 2 Besluiten 
 
De Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2009 is niet van toepassing op besluiten op grond 
van deze verordening. 
 
Artikel 3 Formulier 
 
Indien de voorzitter van provinciale staten gebruik maakt van zijn bevoegdheid op grond van artikel 
4:4 van de Algemene wet bestuursrecht tot het vaststellen van een formulier, overlegt hij vooraf 
hierover met het presidium. 
 
Artikel 4 Doelgroep 
 
De voorzitter van provinciale staten kan subsidies verlenen aan stichtingen die: 

a. als enige statutaire doelstelling hebben het ondersteunen van een fractie; 
b. statutair hebben vastgelegd dat het liquidatiesaldo ten goede komt aan de provincie Noord-

Holland en 
c. door een fractie voor subsidie zijn voorgedragen. 
 

Artikel 5 Activiteiten waarvoor subsidie kan worden verstrekt 
 
Subsidies kunnen uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die dienen ter ondersteuning van het 
functioneren van de fracties. 
 
Artikel 6 Fracties 
 
In afwijking van artikel 1, aanhef, onder a, van deze verordening bestaan fracties voor het besteden 
van de subsidies naast statenleden ook uit duocommissieleden. 
 
Artikel 7 De aanvraag om subsidieverlening 
 
Lid 1 
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Aanvragen om subsidieverlening worden, met gebruikmaking van het formulier zoals vastgesteld in 
bijlage 1 van deze verordening, ingediend vóór 1 januari voorafgaand aan het subsidiejaar waarop de 
aanvraag betrekking heeft. 
 
Lid 2 
 
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid worden aanvragen voor het subsidiejaar 2011-2012 
ingediend vóór 1 april 2011. 
 
Lid 3 
 
Indien gedurende een zittingsperiode één of meer leden van een fractie als zelfstandige fractie 
optreedt, dan wel twee of meer fracties als één fractie optreden, moet de aanvraag om subsidie ten 
behoeve van de stichting die deze nieuwe fractie ondersteunt worden ingediend binnen drie maanden 
na de mededeling als bedoeld in artikel 9, vierde lid, van het Reglement van orde voor de 
vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale staten van Noord-Holland 2007.  
 
Artikel 8 Wijze waarop de subsidie wordt berekend 
 
Lid 1 
 
De subsidie bedraagt € 37.650,– per aanvrager vermeerderd met een bedrag van € 6.037,– per lid 
van de fractie die door de aanvrager wordt ondersteund. 
 
Lid 2 
 
Indien gedurende een zittingsperiode één of meer leden als een zelfstandige fractie optreedt wordt de 
op grond van het eerste lid berekende bijdrage voor de aanvrager die de oorspronkelijke fractie 
ondersteunt met ingang van de datum van de mededeling als bedoeld in artikel 9, vierde lid, van het 
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale staten van 
Noord-Holland 2007 verdeeld over de betrokken aanvragers naar evenredigheid van het aantal bij de 
splitsing betrokken fractieleden. 
 
Lid 3 
 
Gedurende het restant van de zittingsperiode wordt de subsidie voor de oorspronkelijke aanvrager 
alsmede voor de aanvrager die de gedurende de zittingsperiode ontstane fractie ondersteunt 
berekend op de wijze als voorzien in het vorige lid. 
 
Lid 4 
 
Indien gedurende een zittingsperiode twee of meer fracties als één fractie optreden wordt met ingang 
van de datum van de mededeling als bedoeld in artikel 9, vierde lid, van het Reglement van orde voor 
de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale staten van Noord-Holland 2007 de 
subsidie voor de aanvrager die de nieuwe fractie ondersteunt berekend op de voet van het eerste lid 
van dit artikel. 
 
Artikel 9 Voorschotten 
 
Lid 1 
 
Bij de subsidieverlening wordt bepaald dat op 1 april, 1 juli, 1 oktober en 1 januari een voorschot wordt 
betaald van 25% van het verleende subsidiebedrag, onder verrekening van eventuele vorderingen die 
voortvloeien uit besluiten tot subsidievaststelling over voorgaande jaren. 
 
Lid 2 
 
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt het eerste voorschot in het subsidiejaar 2011-
2012 na de verlening van de subsidie, doch uiterlijk op 1 juni 2011 uitbetaald. 
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Lid 3 
 
Indien de aanvraag om subsidievaststelling, genoemd in artikel 12 van deze verordening niet tijdig is 
ingediend wordt de uitbetaling van voorschotten opgeschort tot het moment van indiening van deze 
aanvraag. 
 
Artikel 10 Aanpassing verleende subsidie aan fractiemutaties 
 
Binnen twee maanden nadat de mededeling als bedoeld in artikel 9, vierde lid, van het Reglement van 
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale staten van Noord-Holland 
2007 is gedaan, wijzigt de voorzitter van provinciale staten de verleende subsidie aan de veranderde 
situatie. 
 
Artikel 11 Aanvragen om subsidievaststelling 
 
Lid 1 
 
Aanvragen om subsidievaststelling moeten worden ingediend vóór 1 juni volgend op het subsidiejaar 
waarop de subsidieverlening betrekking heeft. 
 
Lid 2 
 

Bij de aanvraag om subsidievaststelling worden het format verantwoording fractiegelden plus 

onderliggende stukken   en het jaarverslag overlegd. Het format verantwoording fractiegelden en 

onderliggende stukken worden   aan  de ex artikel 217, tweede lid, van de Provinciewet door 

provinciale staten aangewezen accountant ter controle voorgelegd. De accountant controleert of de 

uitgaven passen binnen deze verordening en maakt een samenvattend rapport van de 

bevindingen van de jaarrekeningcontrole van de ondersteuningsstichtingen.  
 
 
Lid 3 
 
Het format verantwoording fractiegelden en het jaarverslag worden opgesteld aan de hand van de 
formulieren zoals vastgesteld in de bijlagen 2 en 3 van deze verordening. 
 
Artikel 12 Vaststellen van de subsidie 
 
Lid 1 
 
Binnen vijf maanden na ontvangst van de aanvraag tot het vaststellen van de subsidie stelt de 
voorzitter van provinciale staten de subsidie vast. 
 
Lid 2 
 
Dit besluit wordt niet genomen dan nadat provinciale staten een ontwerpbesluit is toegezonden en in 
de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van de voorzitter te brengen. 
 
Lid 3 
 
De subsidie wordt vastgesteld op de hoogte van de werkelijk gemaakte kosten met betrekking tot de 
activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, met een maximum van het bedrag dat op grond van 
artikel 8 van deze verordening is berekend en overigens met inachtneming van het bepaalde in dit 
artikel. 
 
Lid 4 
 
Bij de vaststelling van de subsidie houdt de voorzitter van provinciale staten rekening met: 

a. een bedrag van maximaal € 500, - per fractie vermeerderd met maximaal € 400, - per fractielid 
en duo-commissielid voor consumptiekosten; 
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b. een bedrag van maximaal € 600, - voor de kosten van maximaal twee krantenabonnementen. 
 
Lid 5 
 
Bij de vaststelling van de subsidie houdt de voorzitter van provinciale staten uitsluitend rekening met 
de kosten van werkbezoeken in het buitenland, anders dan aan instellingen van de Europese Unie, 
indien het presidium voorafgaand aan het werkbezoek daaraan zijn goedkeuring heeft gegeven. 
 
Lid 6 
 
Bij het vaststellen van de subsidie houdt de voorzitter van provinciale staten rekening met kosten 
gemoeid met het maken van (beleids)plannen door een fractie die zij na de verkiezingen wil 
verwezenlijken en door haar worden ondernomen voorafgaand aan de twee laatste maanden vóór de 
provinciale verkiezingen. 
 
Lid 7 
 
Bij het vaststellen van de subsidie houdt de voorzitter van provinciale staten geen rekening met kosten 
gemoeid met activiteiten die zijn gericht op de provinciale verkiezingen en door een politieke partij zijn 
georganiseerd. 
 
Lid 8 
 
Bij het vaststellen van de subsidie houdt de voorzitter van provinciale staten rekening met de kosten 
van een georganiseerde statendag, mits het programma inhoudelijk een relatie heeft met de provincie 
Noord-Holland. 
 
Lid 9 
 
Bij het vaststellen van de subsidie houdt de voorzitter van provinciale staten geen rekening met kosten 
waarvan hij van oordeel is dat die bestreden worden uit de vergoedingen krachtens de Verordening 
rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden Noord- Holland 2007. 
 
Lid 10 
 
Bij het vaststellen van de subsidie houdt de voorzitter van provinciale staten rekening met een 
egalisatiereserve van ten hoogste 50% van het bedrag dat op grond van deze verordening maximaal 
in een jaar verleend kan worden. 
 
Lid 11 
 
In afwijking van het bepaalde in het vorige lid houdt de voorzitter van provinciale staten geen rekening 
met reserves die zijn gevormd vóór 2004. 
 
Lid 12 
 
Bij het vaststellen van de subsidie houdt de voorzitter van provinciale staten geen rekening met kosten 
die verband houden met: 

a. uitgaven in strijd met wettelijke bepalingen; 
b. betalingen aan politieke partijen, alsmede betalingen aan instellingen of natuurlijke personen 

die aan politieke partijen verbonden zijn, anders dan als vergoeding voor geleverde goederen 
of diensten ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde reële declaratie; 

c. giften en leningen; 
d. betalingen aan bedrijven waarover statenleden middellijk of onmiddellijk zeggenschap hebben 

en betalingen aan partners en familieleden tot en met de derde graad van bloed- en 
aanverwantschap; 

e. kosten voor kantoorruimte buiten het fractiegebouw. 
f. uitgaven aan statenleden of bedrijven van statenleden voor werkzaamheden, welke zij als 

medewerker of anderszins in opdracht van een stichting als bedoeld in artikel 4 verrichten, 
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tenzij het gaat om werkzaamheden die voortvloeien uit een contract tussen de stichting en 
een Statenlid dat is aangegaan voor de datum van inwerkingtreden van deze wijziging. 
 

 
Lid 13 
 
Als het bedrag van de betaalde voorschotten het vastgestelde subsidiebedrag te boven gaat, kan de 
voorzitter van provinciale staten het saldo als onverschuldigde betaling terugvorderen of verrekenen 
met een daarop volgende voorschotverlening. 
 
Artikel 13 Oordeel voorzitter 
 
Indien een subsidieaanvrager vóór de vaststelling van de subsidie zekerheid wil hebben over de vraag 
of een bepaalde voorgenomen activiteit aangemerkt zal worden als een activiteit waarvoor subsidie 
kan worden verstrekt, dan kan hij hieromtrent het oordeel vragen van de voorzitter van provinciale 
staten. De voorzitter van provinciale staten geeft zijn oordeel binnen vier weken na ontvangst van een 
dergelijk verzoek. 
 
Artikel 14 Looptijd verordening 
 
Deze verordening treedt in werking op 15 maart 2011 en vervalt op 14 maart 2015. 
 
Artikel 15 Citeertitel 
 
Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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Toelichting 
 
De Provinciewet bepaalt in artikel 33, tweede lid, dat de in provinciale staten vertegenwoordigde 
groeperingen recht hebben op ondersteuning. Het derde lid bepaalt vervolgens dat provinciale staten 
o.a. daartoe een verordening vaststellen. De ondersteuning van de politieke fracties krijgt o.a. gestalte 
doordat de provincie aan elke fractie, voor zover mogelijk, een eigen ruimte in het fractiegebouw ter 
beschikking stelt. In iedere fractieruimte is een telefoon, fax en computer met randapparatuur. 
Vanwege de provincie wordt vervolgens gezorgd voor het onderhoud en de dagelijkse schoonmaak 
van het gebouw. Naast het onderkomen en de facilitaire ondersteuning op dat vlak bestaat er bij de 
fracties evenwel ook behoefte aan financiële ondersteuning. Die financiële ondersteuning oftewel 
fractiebijdrage, die op grond van artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht is aan te merken als 
een subsidie, biedt de fracties meer mogelijkheden om hun volksvertegenwoordigende, 
kaderstellende en controlerende rol als fractie in het  politieke proces waar te maken. De 
fractiebijdrage stimuleert de fracties of haalt tenminste een eventuele financiële drempel weg om als 
fractie activiteiten te ontplooien die bijdragen aan het vitaler en herkenbaarder maken van de 
provinciale democratie. De onderhavige subsidieverordening regelt, dat fracties een fractiebijdrage 
kunnen aanvragen bij de voorzitter van provinciale staten. De hoogte van de fractiebijdrage is 
afhankelijk van de grootte van de fractie. Daarnaast bepaalt de verordening voor welke activiteiten de 
fractiebijdrage verstrekt wordt en welke verplichtingen een en ander meebrengt voor de fracties. Een 
consequentie van het aanmerken van een fractiebijdrage als subsidie is, dat op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht tegen de subsidieverlening en subsidievaststelling bezwaar 
respectievelijk beroep open staat voor belanghebbenden. 
 
Artikel 2 
 
Op grond van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2009 zijn gedeputeerde staten 
aangewezen als het bestuursorgaan dat besluit over het verlenen van subsidies. Echter het door 
gedeputeerde staten besluiten over subsidies aan de fracties past niet goed in de bestuurlijke en 
politieke verhoudingen. In verband hiermee is op besluiten op grond van deze verordening de 
Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998 niet van toepassing verklaard. Gekozen is voor 
de voorzitter van provinciale staten als het bestuursorgaan dat besluit over het verlenen van subsidies. 
In de huidige situatie valt die rol samen met het ambt van de commissaris van de Koningin, die al 
bestuursorgaan is en voldoende afstand heeft van zowel gedeputeerde staten als de fracties en die 
geacht kan worden te voldoen aan de eisen die de wet stelt aan de kwaliteit van de afweging en 
besluitvorming die voor een subsidiebeschikking vereist zijn. 
 
Artikel 4 
 
Vrijwel alle fracties in provinciale staten hebben al een stichting in het leven geroepen die als 
doelstelling heeft het ondersteunen van een fractie. Aangezien zo’n constructie een zekere waarborg 
biedt bij het eventueel door de provincie terugvorderen van uitgekeerde fractiebijdragen is deze 
praktijk als eis gesteld. Er kan voor worden gekozen om een nieuwe stichting in het leven te roepen 
ter voldoening aan deze bepaling. Het is ook mogelijk om bestaande statuten van fracties die niet 
voldoen aan de eisen als neergelegd alsnog daarop aan te laten passen. Dit kan doorgaans op korte 
termijn tegen relatief geringe kosten bij een notaris geregeld worden. 
 
Artikel 11 
 
Er is in het presidium van 17 december 2012 gekozen voor een nieuwe werkwijze ten opzichte van 
voorgaande jaren. De ondersteuningsstichtingen leveren vanaf 2013 een ingevuld ‘format 
verantwoording fractiegelden’ in met bijbehorende stukken en het jaarverslag. Voordeel voor de 
ondersteuningsstichtingen bij het opstellen van de kostenverantwoording is dat zij geen jaarrekening 
meer hoeven te maken en de administratie derhalve wordt vereenvoudigd. Tevens kan de accountant 
volstaan met het opstellen van 1 (totaal) rapport van bevindingen waarin per ondersteuningsstichting 
wordt gerapporteerd over de verantwoording. De doelmatigheid wordt tevens verhoogd door het 
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uitvoeren van een volledigheidscheck van de onderliggende stukken van de in het format 
verantwoorde baten en lasten voordat deze worden doorgeleid naar de accountant. 
Deze nieuwe werkwijze leidt tot een vermindering van de kosten van de accountantscontrole. Deze 
vermindering van € 750,- per fractie is verwerkt in de vaste component van de fractiebijdrage. De 
ondersteuningsstichtingen blijven separaat de (gemiddeld lagere) controlekosten van de accountant 
aan de accountant voldoen. 
 
Artikel 12 
 
 
 
Leden 1 en 2 
 
Bij het bepalen van de ogenschijnlijk ruime periode van vijf maanden waarbinnen de voorzitter van 
provinciale staten na ontvangst van de aanvraag tot het vaststellen van een subsidie de subsidie 
vaststelt,  is rekening gehouden met de zomervakantie en met het consulteren van provinciale staten 
omtrent het ontwerpbesluit. Het betreft hier een termijn van orde. Na het vaststellen van het 
ontwerpbesluit door de voorzitter van provinciale staten ligt het in de rede dat de statencommissie  
Water, Economie en Bestuur (WEB) daarover advies uitbrengt aan provinciale staten, waarna 
provinciale staten aan de hand van het advies van de statencommissie WEB in de gelegenheid 
worden gesteld om hun wensen en bedenkingen over het ontwerpbesluit ter kennis van de voorzitter 
van provinciale staten te brengen. Vervolgens stelt de voorzitter van provinciale staten de subsidies 
vast. 
 
Lid 4 
 
Het betreft hier een tweetal toegestane bestedingsdoeleinden waarvoor maximumbedragen zijn 
opgenomen die jaarlijks ten laste van de fractiebijdrage gebracht mogen worden. Indien een fractie na 
de verkiezingen niet meer terugkeert in provinciale staten zal ingeval van liquidatie van de 
ondersteuningsstichting het batig saldo ten goede komen aan de provincie. Daar wordt mede bij 
betrokken  investeringen zoals bijvoorbeeld een computer of beamer die als zodanig ook kunnen 
terugkeren naar de provincie.  
 
Lid 6 
 
De fractiebijdrage mag duidelijk niet worden besteed aan verkiezingscampagnes of 
verkiezingsactiviteiten. Te denken valt bijvoorbeeld aan kosten gemoeid met: 
- het laten drukken van brochures, folders, flyers e.d. die in het teken van de verkiezingen 
staan; 
- het in de arm nemen van een mediabureau met het oog op de verkiezingen; 
- het deelnemen aan verkiezingsbijeenkomsten. 
 
Lid 9 
 
Voorafgaand aan het ten laste van de fractiebijdrage brengen van kosten gemoeid met toelaatbare 
bestedingsdoeleinden, moet elke keer zijn nagegaan of kosten bestreden hadden kunnen worden uit 
de vergoedingen uit hoofde van de Verordening rechtspositie gedeputeerde, staten- en 
commissieleden 2010. 
 
 
 
Lid 10 
 
Een egalisatiereserve is bedoeld om grote schommelingen tussen inkomsten en uitgaven 
(subsidiabele uitgaven) op te vangen. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een ondersteuningsstichting 
één keer in een zittingsperiode een groot evenement wil organiseren waarbij de fractie haar achterban 
kan consulteren. De kosten hiervan bedragen meer dan de jaarlijkse subsidie, maar de activiteit past 
binnen de verordening. De reserve kan hiervoor aangewend worden. 
 
Rekenvoorbeeld: 
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Verleende subsidie   jaar x+1  € 100.000, - 
gemaakte subsidiabele kosten  jaar x+1   € 120.000,- 
vastgestelde subsidie   jaar x+1   € 100.000,- 
reserve bij aanvang jaar x+1  € 30.000,- 
reserve einde jaar x+1      € 10.000,- 
 
Lid 12, sub lid f 
 
Deze wijziging in de subsidieverordening fractiebijdragen is vastgesteld in PS van 7 mei 2012 en 
voorkomt de situatie dat een Statenlid tevens fractiemedewerker is. Hoewel deze situatie juridisch 
gezien niet onmogelijk is, wordt het wel als onwenselijk ervaren. Voor lopende contracten tussen een 
stichting en een Statenlid is een overgangsregeling opgenomen 
 
 13 
 
Ter verduidelijking een voorbeeld van een situatie waarbij de betaalde voorschotten het vastgestelde 
subsidiebedrag te boven gaat. 
 
Verleende subsidie   jaar x+1   € 100.000, - 
gemaakte subsidiabele kosten  jaar x+1   € 20.000,- 
vastgestelde subsidie   jaar x+1   € 70.000,- (de subsidiabele kosten plus een 

dotatie aan de reserve tot het 
maximum van de reserve) 

reserve    jaar x+1  € 50.000,- 
 
In jaar x+1 is € 100.000, - voorschot uitbetaald en is de subsidie vastgesteld op € 70.000, - waardoor 
€ 30.000, - aan de provincie moet worden terugbetaald. 
 
Mocht een ondersteunende stichting kosten hebben gemaakt die op grond van de verordening niet tot 
de subsidiabele kosten kunnen worden gerekend, dan kunnen die niet ten laste van de 
egalisatiereserve worden gebracht, maar voor deze kosten zullen andere bronnen van inkomsten door 
de stichting moeten worden aangeboord. Die andere bronnen van inkomsten zullen bij voorkeur 
gedurende het jaar van subsidievaststelling moeten worden gevonden, doch in ieder geval tijdens de 
zittingsperiode voor het beëindigen van de subsidierelatie. Artikel 12, lid 12, dient hierbij als stok 
achter de deur. Voor een ondersteunende stichting kan het dilemma ontstaan dat men niet weet of 
bepaalde activiteiten waarvan bij de aanvraag geen speciale melding is gemaakt bij de vaststelling al 
dan niet als subsidiabel zullen worden beoordeeld. De stichting kan dan tijdens het subsidiejaar bij het 
beslisorgaan vragen een uitspraak hierover te doen. Op die manier kan zekerheid verkregen worden. 
De hoogte van de egalisatiereserve bedraagt maximaal de helft van het jaarlijkse subsidiebedrag. Ter 
verduidelijking een rekenvoorbeeld. Een fractie, bestaande uit vier leden, komt in aanmerking voor 
een jaarlijks subsidiebedrag van €37.650, - + (4 x € 6.037, -) = € 61.798. De hoogte van de maximale 
egalisatiereserve bedraagt dan € 61.798 , - : 2 = € 30.899 . 
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Namens	Gedeputeerde	Staten	van	NoordHolland,

G.E.A.	van	Craaikamp,	provinciesecretaris.



Bijlage 2. Format verantwoording fractiegelden.  

 

NAAM FRACTIE: 

 

VERANTWOORDING FRACTIEBIJDRAGE PERIODE 15 maart 20……..  t/m 14 maart 20……… 

 

 
    

Beginsaldo     

      

Inkomsten     

Subsidie provincie    

Rente    

Overige    

   

   

Totaal ontvangsten   

      

   

Uitgaven     

Fractieondersteuning incl. personeelskosten     

Vorming/opleiding fractieleden    

Bureaukosten (papier, vakliteratuur enz.)     

Computer/printer t.b.v. fractie   

Kosten advies/onderzoek derden   

Vergaderingen/bijeenkomsten/werkbezoeken     

Reis- en verblijfkosten     

Representatiekosten    

Accountantskosten     

Overige      

    

Totaal uitgaven     

    

   
 Eindstand per 14 maart 
(Beginsaldo+inkomsten-uitgaven)      

      

   

 Reservering: max. 50% subsidie     

 Terug te betalen aan PNH      

      

      

      

      

 
    

      

 
    

      

    

      

 
    

 


