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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

Samenvatting
Op grond van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
Provinciale Staten hebben de Statenfracties verantwoording afgelegd over de
door hen ontvangen financiële middelen in 2017. De verantwoording is door
de externe accountant EY gecontroleerd en van een controleverklaring
voorzien.
Het voorstel
1. De bijdrage per fractie voor het boekjaar 2017 vast te stellen;
2. De uitgaven per fractie voor het boekjaar 2017 vast te stellen;
3. De maximaal toegestane reserve per fractie voor het boekjaar 2017 (zijnde
30% van de toegekende bijdrage in het boekjaar 2017) vast te stellen;
4. De werkelijke reserve per fractie per einde van het boekjaar 2017 vast te
stellen;
5. Het van de genoemde fracties terug te vorderen bedrag als gevolg van de
overschrijding van de maximale reserve vast te stellen;
Aanleiding
Alle fracties uit Provinciale Staten krijgen jaarlijks een financiële bijdrage ten
behoeve van de ondersteuning van de fractie. Na afloop van het boekjaar
verantwoorden fracties de uitgaven volgens een vast format. De verantwoording wordt door een externe accountant (in dit geval EY) gecontroleerd,
waarna Provinciale Staten een besluit nemen over de hoogte van de (uiteindelijk) beschikbaar te stellen fractieondersteuning. Na het Statenbesluit worden
eventueel teveel bevoorschotte bedragen boven een gefixeerde reserve bij de
fracties teruggevorderd.

Bevoegdheid
Het uitvoeren van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
Provinciale Staten is een bevoegdheid van Provinciale Staten zelf.
Datum

30 november 2018

Doel
Het voorstel beoogt de definitieve hoogte van de financiële bijdrage aan de
fracties over het jaar 2017 vast te stellen.

Documentnummer

PS: 4366020

Argumenten
De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven over de verantwoordingen fractievergoeding 2017. Naar het oordeel van de accountant zijn
de verantwoordingen juist weergegeven en in overeenstemming met de vigerende verordening.
Kanttekeningen
Vanuit de fractie van Lokaal Brabant is de verantwoording ontvangen buiten de
daarvoor vanuit de verordening gestelde termijn. De accountant heeft een
separaat goedkeuringstraject doorlopen met Lokaal Brabant en een
goedkeurende verklaring afgegeven.
Financiën
In de rapportage van de accountant is aangegeven dat € 73.122 wordt
teruggevorderd bij de fracties.
Europese en internationale zaken
Aan dit Statenvoorstel zijn geen Europese of internationale aspecten
verbonden.
Planning
Dit voorstel is door het Presidium vastgesteld op 30-11-2018.
Bijlagen
1. Totaal overzicht vastgestelde fractievergoedingen
2. Controleverklaring EY, d.d. 04-07-2018
3. Managementletter EY ‘uitkomsten controle fractievergoedingen’, d.d.
04-07-2018
4. Controleverklaring EY inzake de fractievergoedingen van Lokaal
Brabant, d.d. 23-11-2018
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