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Besluit van Gedeputeerde Staten van NoordHolland van 18 april 2007, nr. 2007-24934 tot
bekendmaking van de Subsidieverordening
fractiebijdrage Noord-Holland 2007

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet
bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in
hun vergadering van 19 februari 2007, onder nr 10, het
volgende besluit hebben genomen:
Provinciale staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van de voorzitter van het
Presidium;

van Noord-Holland 2003 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 2003 is
benoemd;
c	presidium: het presidium van provinciale staten
zoals bedoeld in artikel 5 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaam
heden van Provinciale Staten van Noord-Holland
2003;
d	consumptiekosten: de kosten gemaakt voor
consumpties tijdens interne vergaderingen en
interne bijeenkomsten van de fractie.
Besluiten

gelet op artikel 33 van de Provinciewet en de Algemene
wet bestuursrecht in het bijzonder hoofdstuk 4;
besluiten:

I	vast te stellen de navolgende verordening:
	Subsidieverordening fractiebijdrage NoordHolland 2007;
II	a	in te trekken met ingang van 15 maart 2007 de
Verordening fractiebijdrage Noord-Holland 2003.
b	te bepalen dat de fracties op de voet van
artikel 9 van de Verordening fractiebijdrage
Noord-Holland 2003 de verantwoording over
de periode van 1 januari 2007 tot 15 maart 2007
over de bijdrage die op grond van die ver
ordening is verstrekt vóór 15 mei 2007 bij
provinciale staten indienen.
Begripsomschrijvingen
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a	fractie: een in provinciale staten vertegenwoordigde
groepering die op grond van artikel 9 van het
Reglement van orde voor de vergaderingen en
andere werkzaamheden van Provinciale Staten



Artikel 2
De Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998
is niet van toepassing op besluiten op grond van deze
verordening.
Formulier
Artikel 3
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.
Doelgroep
Artikel 4
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 liquidatie
saldo ten goede komt aan de provincie NoordHolland en
c
door een fractie voor subsidie zijn voorgedragen.

Activiteiten waarvoor subsidie kan worden verstrekt
Artikel 5
Subsidies kunnen uitsluitend worden verstrekt voor
activiteiten die dienen ter ondersteuning van het
functioneren van de fracties.
Artikel 6
In afwijking van artikel 1, aanhef onder a, bestaan
fracties voor het besteden van de subsidies naast staten
leden ook uit duo-commissieleden.
Periode van één jaar
Artikel 7
Subsidies worden verstrekt voor de periode van één
jaar. Het subsidiejaar loopt van 15 maart tot en met
14 maart.
De aanvraag om subsidieverlening
Artikel 8
lid 1
Aanvragen om subsidieverlening moeten, met gebruik
making van het formulier zoals vastgesteld in bijlage 1
van deze verordening, worden ingediend vóór 1 januari
voorafgaand aan het subsidiejaar waarop de aanvraag
betrekking heeft.
lid 2
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid moeten
aanvragen voor het subsidiejaar 2007-2008 worden
ingediend vóór 1 mei 2007.
lid 3
Indien gedurende een zittingsperiode een 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 Provin
ciale Staten van Noord-Holland 2003.

van de datum van de mededeling als bedoeld in artikel 9,
vierde lid van het Reglement van orde voor de ver
gaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale
Staten van Noord-Holland 2003 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 ver
gaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale
Staten van Noord-Holland 2003 de subsidie voor de
aanvrager die de nieuwe fractie ondersteunt berekend
op de voet van het eerste lid van dit artikel.
Voorschotten
Artikel 10
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 jaar 2007 na de verlening van
de subsidie, doch uiterlijk op 1 juni 2007 uitbetaald.
lid 3
Indien de aanvraag om subsidievaststelling als bedoeld
in artikel 11 niet tijdig is ingediend wordt de uitbetaling
van voorschotten opgeschort tot het moment van
indiening van deze aanvraag.

Wijze waarop de subsidie wordt berekend
Aanpassing verleende subsidie aan fractiemutaties
Artikel 9
lid 1
De subsidie bedraagt € 25.850,– per aanvrager ver
meerderd met een bedrag van € 10.073,– per lid van de
fractie die door de aanvrager wordt ondersteund.
lid 2
Indien gedurende een zittingsperiode een 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



Artikel 11
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 2003 is gedaan,
wijzigt de voorzitter van provinciale staten de ver
leende subsidie aan de veranderde situatie.
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Aanvragen om subsidievaststelling
Artikel 12
lid 1
Aanvragen om subsidievaststelling moeten worden
ingediend vóór 1 juni volgend op het jaar waarop de
subsidieverlening betrekking heeft.
lid 2
Bij de aanvraag om subsidievaststelling worden een
jaarrekening en een jaarverslag overlegd tezamen met
een verklaring en een verslag van bevindingen van de
ex artikel 217, tweede lid van de Provinciewet door
provinciale staten aangewezen accountant.
lid 3
De jaarrekening en het jaarverslag worden opgesteld
aan de hand van de formats zoals vastgesteld in de
bijlagen 2 en 3 van deze verordening
Vaststellen van de subsidie
Artikel 13
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 ontwerp besluit 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 acti
viteiten waarvoor de subsidie is verleend, met een
maximum van het bedrag dat op grond van artikel 9 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;
b	een bedrag van maximaal € 250,– voor
afschrijvingskosten van een lap-top;
c	een bedrag van maximaal € 300,– voor
afschrijvingskosten van een beamer;
d	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 gehecht.
lid 6
Bij het vaststellen van de subsidie houdt de voorzitter
van provinciale staten geen rekening met kosten die
geacht moeten worden uit verkiezingsactiviteiten voort
te vloeien.
lid 7
Bij het vaststellen van de subsidie houdt de voorzitter
van provinciale staten geen rekening met kosten
waarvan hij van oordeel is dat die bestreden dienen te
worden uit de vergoedingen krachtens de Verordening
rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden
Noord-Holland 2004.
lid 8
Bij het vaststellen van de subsidie houdt de voorzitter
van provinciale staten rekening met een egalisatie
reserve van ten hoogste 50% van het bedrag dat op
grond van deze verordening maximaal in een jaar
verleend kan worden.
lid 9
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 10
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 duo-commissieleden voor speci
fiek geleverde prestaties ten behoeve van een
fractie of betalingen aan bedrijven waarover
statenleden middellijk of onmiddellijk zeggen
schap hebben;
e	kosten voor kantoorruimte buiten het fractie
gebouw.
lid 11
Als het bedrag van de betaalde voorschotten het vast
gestelde subsidiebedrag te boven gaat, kan de voorzitter
van provinciale staten het saldo als onverschuldigde
betaling terugvorderen of verrekenen met een daarop
volgende voorschotverlening.
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Looptijd verordening
Artikel 14
Deze verordening treedt in werking op 15 maart 2007
en vervalt op 14 maart 2011.
Citeertitel
Artikel 14
Deze verordening wordt aangehaald als:
Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland
2007.

Haarlem, 19 februari 2007.
Provinciale Staten van Noord-Holland.

A.P. van der Meché, voorzitter.

J.J.M. Vrijburg, griffier.
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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 ver
ordening 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 fractie
ruimte 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 de Algemene wet bestuursrecht (art. 4:211) 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 herken
baarder 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 belang
hebbenden.
Artikel 2
Op grond van de Algemene subsidieverordening
Noord-Holland 1998 zijn gedeputeerde staten aan
gewezen als het bestuursorgaan dat besluit omtrent 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 NoordHolland 1998 niet van toepassing verklaard. Gekozen is
voor de voorzitter van provinciale staten als het bestuurs
orgaan dat besluit omtrent het verlenen van subsidies.
In de huidige situatie valt die rol samen met het ambt
van de commissaris van de Koningin, die al bestuurs
orgaan is en voldoende afstand heeft van zowel

1)

Art. 4:21, eerste lid luidt:

Onder subsidie wordt verstaan: de aanspraak op financiële middelen, door een
bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager,
anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of
diensten.



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 7
Een door de fractie opgerichte stichting zal elk jaar bij
de voorzitter van provinciale staten een aanvraag om
subsidie moeten indienen.
Artikel 13
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 ontwerp besluit. Het
betreft hier een termijn van orde. Na het vaststellen van
het ontwerp besluit door de voorzitter van provinciale
staten ligt het in de rede dat de Rekeningencommissie
daarover advies uitbrengt aan provinciale staten waarna
provinciale staten aan de hand van het advies van de
Rekeningencommissie in de gelegenheid worden gesteld
om hun wensen en bedenkingen over het ontwerp
besluit 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 viertal toegestane bestedingsdoel
einden waarvoor maximumbedragen zijn opgenomen
die jaarlijks ten laste van de fractiebijdrage gebracht
mogen worden.
Lid 6
De fractiebijdrage mag duidelijk niet worden besteed
aan verkiezingscampagnes of verkiezingsactiviteiten.
Te denken valt bijvoorbeeld aan kosten gemoeid met:
n	het laten drukken van brochures, folders, flyers
e.d. die in het teken van de verkiezingen staan;
n	het in de arm nemen van een mediabureau met
het oog op de verkiezingen;
n
het deelnemen aan verkiezingsbijeenkomsten.
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Lid 7
Voorafgaand aan het ten laste van de fractiebijdrage
brengen van kosten gemoeid met toelaatbare bestedings
doeleinden moet telkenmale zijn nagegaan of kosten
bestreden hadden kunnen worden uit de vergoedingen
uit hoofde van de Verordening rechtspositie gedepu
teerde, staten- en commissieleden 2004.
Lid 8
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:
Verleende subsidie
jaar x+1
gemaakte subsidiabele kosten jaar x+1
vastgestelde subsidie
jaar x+1
reserve bij aanvang jaar x+1		
reserve einde jaar x+1 		

€ 100.000,–
€ 120.000,–
€ 100.000,–
€ 30.000,–
€ 10.000,–

Lid 11
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 aan
geboord. 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 subsidie
relatie. Artikel 13, elfde lid, dient hierbij als stok achter
de deur. Voor een ondersteunende stichting kan het
dilemma ontstaan dat men niet weet of bepaalde activi
teiten 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 uit
spraak hierover te doen. Op die manier kan zekerheid
verkregen worden. De hoogte van de egalisatiereserve
bedraagt maximaal de helft van het jaarlijkse subsidie
bedrag. Ter verduidelijking een rekenvoorbeeld. Een
fractie, bestaande uit vier leden, komt in aanmerking
voor een jaarlijks subsidiebedrag van € 25.850,– +
(4 x € 10.073,–) = € 66.142,–. De hoogte van de maximale
egalisatiereserve bedraagt dan € 66.142,– : 2 =
€ 33.071,50.
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Bijlage 1
bij de Subsidieverordening fractiebijdragen NoordHolland 2007
Aanvraagformulier als bedoeld in artikel 8, eerste lid van
de verordening

Indienen bij de Voorzitter van Provinciale staten van
Noord-Holland,
Postbus 123
2000 MD Haarlem
De ondergetekende(n),
ten deze de rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van de
Stichting 		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verzoekt/verzoeken bij deze de Voorzitter van
Provinciale Staten van Noord-Holland aan deze
stichting een subsidie te verlenen op grond van de
Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland
2007 en dit bedrag ten name van de stichting over te
maken op bank- of girorekeningnummer .. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en overlegt hiertoe de navolgende
gegevens:
n	de statuten van de aanvrager, geldend op het
moment van aanvraag;
n	een bewijs van inschrijving van de aanvrager bij
de Kamer van Koophandel;
n	een verklaring van de fractievoorzitter van .. . . . . . .
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . dat zijn fractie de aanvrager voor
subsidie voordraagt;
n	een balans per ultimo 2006 (indien aanwezig bij
indienen in 2007);
n
het ingevulde vragenformulier;

Datum:

Handtekening(en)

Naam:				
Adres:				
Woonplaats:		
Telefoonnummer:

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoonnummer:

Vragenformulier
behorend bij de aanvraag om subsidie op grond van de
Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland
2007

Heeft u voor het komende subsidiejaar plannen met
betrekking tot buitenlandse reizen van de fractie?
Heeft u personeel in dienst, en zo ja voor hoeveel FTE?
Hoe hoog is uw egalisatiereserve aan het begin van het
subsidiejaar?
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Bijlage 2 bij Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2007

Invulgegevens
Fractie					
Plaats						
Voorzitter				
Penningmeester		
Fractieleden				
Fractiemedewerker		
Datum verklaring

Naam
Haarlem
Naam
Naam
Aantal
Ja/Nee
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Deze lijst invullen om de Jaarrekening samen te stellen 					
BALANS					
										
Controle
ACTIVA					 2007/2008
2006
Activa		
Vorderingen							
Passiva		
Nog te ontvangen PNH		 - 		
- 				
Overige vordering A		 - 			
Overige vordering B		 - 		
Baten 		
Liquide middelen						
Lasten		
Bank 					 - 		
- 		
Resultaat		
Deposito 				 - 		
- 		
Dotatie EV
Kas 					 - 			
						 - 		
- 			

PASSIVA				 2007/2008
Reserve van vóór 2004		
Stand per 15 maart 2007		 Dotatie boekjaar		 Stand per 14 maart 2008		 - 		
Reserve vanaf 2004		
Stand per 15 maart 2007		 - 		
Dotatie boekjaar		 - 		
Stand per 14 maart 2008		 - 		
Kortlopende schulden		
Loonbelasting - 		 Sociale lasten - 		 Overige schuld A		 - 		
Overige schuld B		 - 		
						 - 		

2006
-

-

EXPLOITATIE		

BATEN					 2007/2008
Provincie Noord-Holland		
Fractie bijdrage 		 - 		
Rentebaten		
Rente betaalrekening bank		 - 		
Rente deposito 		 - 		
Overige baten
Overige baten A		 - 		
Overige baten B		 - 		
						 - 		



2006
-

0
0
0
0
0
0
-

LASTEN					 2007/2008
Personeelskosten		
Lonen en salarissen		 - 		
Sociale lasten			 Andere kosten ten behoeve van personeel		 Reiskostenvergoeding personeel		 Adviezen derden			
Juridische kosten		 Andere externe dienstverlening		 Administratiekosten van derden		 Fractiekosten		
Externe bijeenkomsten, inclusief consumpties		 Interne bijeenkomsten, exclusief consumpties		 Reiskosten fractieleden		 Consumptiekosten interne bijeenkomsten		 Vergoeding gelieerde organisaties		 Kantoorkosten		
Porto- en kopieerkosten		 Telefoonkosten 		 - 		
Contributies en abonnementen		 Advertentiekosten		 Rente en bankkosten		 Websitekosten 		 Internetkosten 		 Overige kosten
Nader te specificeren A		 Nader te specificeren B		 					 -



2006
-
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Jaarrekening						
Naam		
				
als bedoeld in art. 12, derde lid, van de Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2007
1

Balans per 14 maart 2008

						 2007/2008
						 e		

2006
e

ACTIVA						
Vorderingen						
Rekening-courant PNH		 - 		
Overige vorderingen		 - 		
						 - 		
						
Liquide middelen		 - 		
											
Totaal			 		 - 		
						
						
PASSIVA						
Reserves						
Reserve van vóór 2004		 - 		
Reserve vanaf 2004		 - 		
Resultaat boekjaar		 - 		
						
Kortlopende schulden						
Belasting en premies		 - 		
Overige schulden		 - 		
			 			 - 		
								
Totaal			 		 - 		
-
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2

Exploitatierekening over 2007/2008		

						 2007/2008
						 e		
BATEN						
Bijdrage PNH			 - 		
Rentebaten				 - 		
Overige baten			 - 		
				 		
Totaal baten			 - 		
						
						
LASTEN						
Personeelskosten		 - 		
Adviezen derden		 - 		
Fractiekosten			 - 		
Kantoorkosten			 - 		
Overige kosten			 - 		
						
Totaal lasten			 - 		
						
Resultaat boekjaar		 -		
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e

-
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3

Grondslagen voor balans en exploitatierekening

3.1

Algemeen
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders aangegeven.			
			
							
3.2 Vergelijking met voorgaand jaar
	De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar.						
							
3.3 Reserves
	De reserves bestaan uit het niet gebruikte gedeelte van de fractiebijdrage en worden in de jaarrekening
onderscheiden in een reserve vóór 2004 en een reserve vanaf 2004. De reserve vóór 2004 kan uitsluitend
worden besteed conform de voorwaarden van de Subsidieverordening. Ten aanzien van de reserve na 2004,
geldt dat deze aan het einde van het boekjaar niet hoger mag zijn dan 50% van de fractiebijdrage van dat
boekjaar.						
							
3.4 Baten
De baten bestaan voor het grootste deel uit de fractiebijdrage zoals ontvangen van de provincie Noord-Holland.
					
							
3.5 Lasten
	De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.						
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4

Toelichting op de balans

					 2007/2008
2006
						 e		
e					
		
4.1 ACTIVA						
Vorderingen
Nog te ontvangen PNH		 - 		
Overige vordering A		 - 		
Overige vordering B		 - 		
						 -		
-

De vordering op de provincie Noord-Holland heeft betrekking op de nog niet ontvangen fractiebijdrage 2007/2008.
De vordering A betreft een door de fractie georganiseerde externe bijeenkomst, waarvoor een bijdrage is gevraagd
van de aanwezigen. Wij hebben van 4 aanwezigen nog geen betaling ontvangen. Vordering B ten slotte betreft een
nog niet ontvangen bijdrage van de landelijke fractie in de kosten voor softwareontwikkeling. Alle vorderingen
hebben een looptijd korter dan één jaar.
Liquide middelen						
Bank				 - 		
Deposito			 - 		
Kas				 - 		
						 - 		
							
De liquide middelen staan allemaal ter vrije beschikking van de fractie, behoudens de geldmiddelen opgenomen in
het deposito. Er is voor een bedrag van € 10.000,– op een spaarrekening gezet. Deze spaarrekening geeft een rente van
3% per jaar. Het deposito heeft een looptijd van 3 maanden en loopt af op 1 februari 2007.
Het deposito kent een rentepercentage van 4%.						
							
4.2 PASSIVA						
							
Reserve van vóór 2004						
Stand per 15 maart 2007		 - 		
Dotatie boekjaar		 - 		
Stand per 14 maart 2008		 - 		
							
Reserve vanaf 2004						
Stand per 15 maart 2007		 - 		
Dotatie boekjaar		 - 		
Stand per 14 maart 2008		 - 		
							
Resultaat boekjaar						
Het resultaat van het boekjaar bedraagt
€ - 			
Volgens artikel 13, achtste lid van de Subsidieverordening fractiebijdragen 					
Noord-Holland 2007 kan maximaal een bedrag van € - worden gereserveerd.		
Voorgesteld wordt a of b ten bate van de Reserve Fractieondersteuning te brengen				
		
Kortlopende schulden
Loonbelasting		 - 		
Sociale lasten		 - 		
Overige schuld A		 - 		
Overige schuld B		 - 		
				 		 - 		
							
Loonbelasting en sociale lasten hebben betrekking op het door de fractie betaalde personeel. Overige schuld A heeft
betrekking op nog te betalen contributie aan een gelieerde organisatie. De kortlopende schulden hebben een looptijd
korter dan één jaar.
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5

Toelichting op de exploitatierekening

						 2007/2008
2006
						 e		
e
5.1 BATEN						
Provincie Noord-Holland						
Fractie bijdrage
- 		
					
- 		
							
De fractiebijdrage heeft betrekking op het jaar 2007/2008. Deze bijdrage is berekend op basis van de 5 fractieleden
die de fractie telt. Ook wordt er een vergoeding ontvangen voor de fractiemedewerker.				
							
Rentebaten						
Rente betaalrekening bank		 Rente deposito		 - 		
						 - 		
							
Overige baten						
Overige baten A		 - 		
Overige baten B		 - 		
						 - 		
							
Overige baten A hebben betrekking op ontvangen gelden van gelieerde organisatie. Deze bijdrage wordt ontvangen
als bijdrage in de kosten. Overige baten B hebben betrekking op ontvangen bijdrages van fracties. Deze bijdrage wordt
ontvangen voor het organiseren van lezingen. 						
							
5.2 LASTEN						
Personeelskosten						
Lonen en salarissen		 - 		
Sociale lasten		 - 		
Andere kosten ten behoeve van personeel		 - 		
Reiskostenvergoeding personeel		 - 		
						 - 		
De fractie heeft 2 personeelsleden in dienst. Deze personeelsleden ontvangen loon en reiskosten vergoeding.
Reiskosten mogen worden gedeclareerd als aangetoond is dat deze reis noodzakelijk is voor het uitvoeren van
werkzaamheden. Naast betaald personeel heeft de fractie ook ondersteuning van een vijftal vrijwilligers. Deze
ontvangen geen salaris. Andere kosten ten behoeve van personeel betreft kosten voor jubilea van vrijwilligers.		
							
Adviezen derden						
Juridische kosten		 - 		
Andere externe dienstverlening		 - 		
Administratiekosten van derden		 - 		
						 - 		
							
Juridische kosten zijn gemaakt voor de volgende onderwerpen: ... Andere externe dienstverlening bestaat uit kosten
die gemaakt zijn voor onderzoeken inzake …						
							
Fractiekosten						
Externe bijeenkomsten, inclusief consumpties		 - 		
Interne bijeenkomsten, exclusief consumpties		 - 		
Reiskosten fractieleden		 - 		
Consumptiekosten interne bijeenkomsten		 - 		
Vergoeding gelieerde organisaties		 - 		
						 - 		
							

14

33

Er zijn in het boekjaar 12 fractiebijeenkomsten geweest. Naast fractiebijeenkomsten hebben er ook 8 externe bijeen
komsten plaatsgevonden. Consumpties genuttigd tijdens fractiebijeenkomsten zijn voor rekening van de fractie.
Consumptieskosten interne bijeenkomsten betreft een 2-tal informele bijeenkomsten van de fractie. Reiskosten bedragen
€ 0,18 per kilometer en kunnen worden gedeclareerd door fractieleden, dit gebeurd alleen als aangetoond kan worden
dat deze kilometers zakelijk zijn. De vergoeding aan gelieerde organisaties betreft de bijdrage aan de landelijk
organisatie.						
							
Kantoorkosten						
Porto- en kopieerkosten		 - 		
Telefoonkosten		 - 		
Contributies en abonnementen		 - 		
Advertentiekosten		 - 		
Rente en bankkosten		 - 		
Websitekosten		 - 		
Internetkosten		 - 		
						 - 		
							
In 2007 zijn drie nieuwsbrieven uitgegeven wat geleid heeft tot hogere portokosten dan in 2006. Fractieleden kunnen
telefoonkosten declaren mits aangetoond kan worden dat deze kosten voor zakelijk gebruik zijn. De kosten voor de
website zijn de kosten betaald worden aan de webmaster die de site bijhoudt. Internetkosten kunnen worden
gedeclareerd door fractieleden als kan worden aangetoond dat deze internetverbinding voor zakelijk gebruik is.		
							
Overige kosten						
Nader te specificeren A		 - 		
Nader te specificeren B		 - 		
				 		 - 		
							
De overige kosten hebben betrekking op kosten voor 						
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Verantwoording

De fractie verklaart dat de bijdrage inzake de Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2007 niet gebruikt
is ter bekostiging van:
n
uitgaven in strijd met wettelijke bepalingen;
n	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;
n
giften en leningen;
n	betalingen aan duo-commissieleden voor specifiek geleverde prestaties ten behoeve van een fractie of
betalingen aan bedrijven waarover statenleden middellijk of onmiddellijk zeggenschap hebben;
n
kosten voor kantoorruimte buiten het fractiegebouw.

Provincie Noord-Holland

Naam				 Naam				
Voorzitter		 Penningmeester				
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Huidige verdeling

Voorgestelde verdeling

Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten

Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Andere kosten ten behoeve van personeel
Reiskostenvergoeding personeel

Adviezen derden
Advieskosten
Overig extern geleverde diensten

Adviezen derden
Accountantskosten
Juridische kosten
Andere externe dienstverlening
Administratiekosten van derden

Fractiekosten
Vergaderkosten
Externe bijeenkomsten
Reiskosten
Consumpties
Overige fractiekosten

Fractiekosten
Externe bijeenkomsten, inclusief consumpties
Interne bijeenkosten, exclusief consumpties
Reiskosten fractieleden
Consumptiekosten interne bijeenkomsten
Vergoeding gelieerde organisaties

Kantoorkosten
Computerkosten
Kantoorbenodigdheden
Porto- en kopieerkosten
Telefoonkosten
Contributies en abonnementen
Advertenties
Rente en bankkosten
Overige kantoorkosten

Kantoorkosten
Porto- en kopieerkosten
Telefoonkosten
Contributies en abonnementen
Advertentiekosten
Rente en bankkosten
Websitekosten
Internetkosten

Overige kosten

Overige kosten
Alle kosten die niet onder de andere
categorieën kunnen worden ingedeeld
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Bijlage 3 bij de Subsidieverordening
fractiebijdragen Noord-Holland 2007
Formulier voor het jaarverslag als bedoeld in artikel 12,
derde lid, van de Subsidieverordening fractiebijdragen
Noord-Holland 2007.
Inhoudsopgave jaarverslag
1	Omvang fractie en wijze waarop fractieonder
steuning plaatsheeft.
2	Verslag van de door de fractie ontplooide
activiteiten;
n	per onderwerp (bijv. fractievergaderingen/
bijeenkomsten, werkbezoeken, reiskosten,
informatievoorziening etc.).
3
Wijze van financieel beheer.
4
Wijze van gebruik financiële reserve.

Uitgegeven op 21 mei 2007
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

Directie/sector: STG
Categorie: interne regelingen
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