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VERTROUWELIJK
Provinciale Staten van de
provincie Noord-Brabant
T.a.v. mevrouw K. ten Cate, Statengriffier
Postbus 90151
5200 MC 's-HERTOGENBOSCH

Eindhoven, 11 juni 2019

REQ3492473Zavh

Geachte mevrouw Ten Cate,
In aansluiting op onze controle van de geconsolideerde verantwoording fractievergoedingen van
de provincie Noord-Brabant over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018, presenteren
wij u hierbij de resultaten van onze controle.
Dit verslag gaat in op onze verantwoordelijkheid met betrekking tot de controle van de geconsolideerde
verantwoording fractievergoedingen, de geplande reikwijdte, onze controleverklaring en onze
belangrijkste controlebevindingen. De bevindingen hebben wij besproken met de verantwoordelijk
functionarissen van de provincie Noord-Brabant.
Wij hebben op 11 juni 2019 een goedkeurende controleverklaring bij de geconsolideerde
verantwoording fractievergoedingen volgens het kasstelsel over de periode 1 januari 2018
tot en met 31 december 2018 verstrekt. De basis van deze goedkeurende controleverklaring bij de
geconsolideerde verantwoording fractievergoedingen vormen de individuele fractieverantwoordingen
van de verschillende fracties die wij eveneens gecontroleerd hebben. Waar in het verslag gesproken
wordt over de controle op de geconsolideerde verantwoording fractievergoedingen wordt mede verstaan
de controle op de individuele fractieverantwoordingen van de verschillende fracties.
Dit verslag bevat de uitkomsten van onze werkzaamheden en is als volgt ingedeeld:
1. Aard en reikwijdte van verrichte werkzaamheden.
2. Verrichte werkzaamheden, bevindingen en aanbevelingen.
Wij stellen het op prijs een en ander persoonlijk toe te lichten of uw eventuele vragen te beantwoorden.
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Katja Hilckmann-Winkel
(+31 6 29083527) of Bas Rombouts (+31 6 29083174).
Hoogachtend,
Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. C.E. Hilckmann-Winkel RA
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1

Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden

Conform de door u aan ons verleende opdracht hebben wij de geconsolideerde verantwoording
fractievergoedingen (genaamd: vaststelling bijdragen fractieondersteuning 2018) volgens het kasstelsel
van de provincie Noord-Brabant over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018
gecontroleerd. Het is de verantwoordelijkheid van het Presidium van de provincie Noord-Brabant om de
geconsolideerde verantwoording fractievergoedingen op te stellen op basis van het kasstelsel en in
overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen (zijnde de Verordening ambtelijke bijstand
en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018, versie 15 december 2017). Het is onze
verantwoordelijk als accountant, op basis van artikel 12 lid 6 van de Verordening ambtelijke bijstand en
fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018, versie 15 december 2017 en geldig sinds
1 januari 2018, om verslag van onze bevindingen uit te brengen en een controleverklaring te
verstrekken omtrent de rechtmatigheid van de uitgaven.
Wij hebben op 11 juni 2019 een goedkeurende controleverklaring bij de geconsolideerde
verantwoording fractievergoedingen volgens het kasstelsel over de periode 1 januari 2018
tot en met 31 december 2018 verstrekt.

2

Verrichte werkzaamheden en bevindingen

2.1

Inleiding

De Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018,
versie 15 december 2017 en geldig sinds 1 januari 2018 dient als uitgangspunt voor onze
werkzaamheden. In artikel 8 van de artikelsgewijze toelichting is uiteengezet welke kosten mogen
worden betaald uit de fractievergoeding.
Van de door de fracties ingediende verantwoordingen hebben wij steekproefsgewijs vastgesteld of
deze voldoen aan de gestelde vereisten in de verordening. Bij onze werkzaamheden hebben wij
gebruikgemaakt van de door de fracties aangeleverde verantwoording en brondocumenten
(facturen, bonnen, bankafschriften et cetera).

2.2

Algemene bevindingen inzake de verantwoordingen

2.2.1 Totstandkoming van de verantwoording fractievergoeding
De fracties dienen de verantwoording fractievergoedingen op te stellen conform het voorgeschreven
format. Deze verantwoordingen dienen te worden onderbouwd door middel van onder meer facturen
en rekeningafschriften. De verschillende verantwoordingen en declaraties zijn vervolgens door de griffie
van de provincie Noord-Brabant gecumuleerd tot één overzicht. Wij hebben vastgesteld dat alle fracties
het voorgeschreven format hebben gehanteerd.
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2.2.2 Ontvangen fractievergoedingen
In de verantwoordingen over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 van de fracties
zijn de gedeclareerde bedragen en de ontvangen gelden van de provincie Noord-Brabant opgenomen.
Dit kan als volgt worden samengevat:

Fractievergoedingen 2018

C 26.878

C 22.022

C 71.213

C 5.312

C 20.448

C0

C 68.160

C 59.684

C 28.926

C 20.448

C 8.478

e 57.664

C 58.008

C 16.955

C 17.299

C0

C 52.416

C 42.704

C 25.437

C 15.725

C 9.712

VVD

C 73.408

C 68.555

CDA

C 68.160

SP
PVV
D66

C 4.856

PvdA

C 41.920

C 44.856

C 9.641

C 12.576

C0

GroenLinks

C 41.920

C 36.108

C 16.780

C 12.576

C 4.204

50 Plus

e 31.425

C 29.741

C 9.235

C 9.428

C0

PvdD

C 31.425

C 31.128

C 6.333

C 9.428

C0

CU-SGP

C 26.176

C 24.034

C 9.995

C 7.853

C 2.142

C 492.674

C 466.031

C 155.492

C 147.803

C 29.392

Totaal

De bijdrage volgens de verordening bestaat uit een vaste vergoeding en een variabele vergoeding voor
het aantal leden. De verschillen tussen de daadwerkelijke besteding en de toegekende bijdrage worden
verrekend met de reserve van de partij. De middelen in de reserve kunnen, indien noodzakelijk, in de
toekomst worden aangewend. Het maximum van de reserve aan het einde van het kalenderjaar bedraagt
voor iedere fractie 30y» van de voor het jaar 2018 toegekende bijdrage door de provincie NoordBrabant.
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de mate waarin partijen gebruikmaken van het beschikbare budget
voor fractievergoedingen verschilt.
De verschillen tussen de daadwerkelijke besteding en het toegekende budget zijn verrekend met de
reserve per partij. Per 31 december 2018 overschrijden vijf partijen de maximum reserve voor de
fractieondersteuning. Voor een overzicht van de stand van de reserves per 31 december 2018 verwijzen
wij naar de bij de controleverklaring bijgesloten gewaarmerkte geconsolideerde verantwoording
fractievergoedingen. Het overschot in de reserve fractieondersteuning dient door de betreffende
partijen te worden terugbetaald aan de provincie Noord-Brabant.
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2.3

Aansluiting gedeclareerde bedragen met brondocumentatie
en betalingen

2.3.1 Algemene bevindingen
Over 2018 (periode 1 januari tot en met 31 december) isC 466.031 gedeclareerd ten laste van
het fractievergoedingenbudget. De meeste declaraties hebben betrekking op lonen en salarissen
(inclusief loonheffing), overige personeelskosten, reis- en verblijfkosten, werkbezoeken/cursuskosten,
vergaderkosten, kantoorkosten, advertenties/hosting en attenties/recepties. In de navolgende
paragrafen zijn onze bevindingen opgenomen.

2.3.1.1 Communicatie
Over het algemeen is het contact met de fracties goed verlopen. Mede door deze goede communicatie
kunnen wij de controleverklaring op 11 juni 2019 verstrekken. De bespreking van het verslag van
bevindingen alsmede de controleverklaring bij de fractieverantwoordingen 2018 zal op 14 juni 2019 in
het Presidium plaatsvinden.

2.3.1.2 Model verantwoording
Van alle fracties hebben wij een ingevulde verantwoording ontvangen. Wij hebben relatief veel fouten in
de verantwoordingen geconstateerd. Dit ziet met name toe op het onjuist overnemen van getallen, het
ontbreken van noodzakelijke toelichtingen en onjuiste doortellingen.
Wij merken daarnaast op dat de Model verantwoording op verschillende onderdelen niet aansluit met de
wetteksten van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten NoordBrabant 2018, versie 15 december 2017. Wij adviseren om de Model verantwoording voor de controle
van boekjaar 2019 hier op aan te passen.

2.3.1.3 Inhoudelijk verslag van de activiteiten
Alle fracties hebben een inhoudelijk verslag van de activiteiten geschreven. Wij constateren dat de
genoemde punten inde inhoudelijke verslagen van de verschillende fracties veel van elkaar afwijken op
inhoud en diepgang. In alle verslagen worden echter de minimaal vereiste punten beschreven.

Bijlage 1 behorende bij artikel 12 van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale
Staten Noord-Brabant 2018
Model verantwoording besteding bijdrage voor fractieondersteuning 2018 van 50Plus
Met dit verslag wordt veran^^preing afgelegd over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning zoals die door de Provinciale Staten
van Noord-Brabant op grond van de Verordening voor ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018 aan
50Plus is toegekend Het verslag bestaat uit drie delen een inhoudelijk verslag van de activiteiten. een financieel overacht en een nadere
financiële uitsplitsing van de inkomsten en bestedingen
Het veerslag Is ^opgesteld op basis van hel kasstelsel

Inhoudelijk verslag van de activiteiten.
Het fractiebudget wordt ontvangen door de Stlchbng Fractieondersteuning 50PLUS Noord-Brabant In 2018 telde de Statenfractie twee leden In
die situatie is gedurende het jaar geen wijziging geweest Bij de fractie ^werkte 1 fractJernedewerker Fractievergaderingen zijn er circa 14 geweest
Deze vonden plaats op maandagavond, direct na afloop van de P^rocedu^^ngadering en het Presidium De fractievergaderingen vonden plaats m
de e,gen fractlekamer 8' die ^^^eringen waren aanwozig belde Statenl^eden plus de fractiemed^ewerker Verzoeken van ^satschappelqke
organisaties om een gesprek met de Statenleden, werden ook op deze bijeenkomsten ingepland Naast de bezoeken van diverse otganiseUes
hebben de Statenleden gezamenlijk en a^onderiìjk werkbezoeken afgelegd

Financieel overzicht 2018
Inkomsten 2018
a Toegakonde fmctiega/den
Berekening-

Vast bedrag
Variabel bedrag
Totaal toegekende bijdrage ^ttlqaar 2018

^ 20 928 oer fractie
W 5 248 per ^^toid

Aantal leden

2

Ç
Ç
ť

20 928
10 496
3fU4~

b Ovenge Inkomsten

6

Totaal Inkomsten

t "31:424'

Bflstedfngen 2018
a Pe^^rsle kosten frac/Je ^ondersteuning
Bruto salaris ind. vakantietoeslag
Soaole last.en ind oensloenpremte
Kosten^rç^rdingen
^^tfngskbelen frafractiemed^rerkers
Kosten inhuur oe^^rsonee
Overige personele lasten

f
f
f
f
f

23.328
4 670
274

.
954
l

In Oeartal) had de fractie t

2ŭ 226

in dienst die gezamentyk 0.4 ňe's InvuNen

b Kosten fractie a^teiton
ActnlÎlelten
Opleldlngen
Relskosten vrf)WiKtgers
Onde^^tekosten
Overige kosten fractie-actMtelte

f

f
f

*59

c Algemene kosten
Administratiekosten (ve^rking
Tetaf^OT-.
en ken^^be^relten
Dru^rerk en kopieerkosten
Huisvestingskosten
AutomaUserlng en ICT
Literatuur

f

213

f
f
243

n—
d O^^^kosten
Rep^santatie
OvOverig

Totaal kosten

t

29.741
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Recapttulal/o 2018
Toe fe kennen bJdr&Qe
Maximale bijdrage
Fractiekosten
Ove^ŵot

(a)
(b)
(c)

Res^"""' pos/1/o 201B
Reserve per 1-1-2018
8ij (c)
Reserve per 31-12-2018

c
6

6
*

Verrekening 2018
Maximale toegestane reserve per eind (2018) (30K van de bijdrage ,n 2018)
Eventuele terugstor1rng naar de Provnae

í

31424
29 741
1.683

7 551
1683
9.234

9427

On^rteken/ng
Ondergetekende verklaart dal de veran^^^mg naar waartieid is ingevuld en dat alle hierin opgenomen uitgaven v^^OTde aan de bepalingen
zoals opgenomen In Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provlnciale Staten Noord-Brabant 2018
Datum

dinsdag 11 Juni 2019

Plaats

s-Hortogonbosch

Naam Fractie^^^tter

W.A.A.M. van Overveld

I

i
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Ernst

ã
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Bijlage 1 behorende bij artikel 12 van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten
Noord-Brabant 2018

Model verantwoording besteding bijdrage voor fractieondersteuning 2018 van het CDA
Met dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning zoals die door de Provinciale Staten van
Noord-Brabant op grond van de Verordening voor ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018 aan het CDA is
toegekend. Het verslag bestaat uit dríe delen: een Inhoudelijk verslag van de activiteiten, een financieel overzicht en een nadere financiële uitsplitsing
van de inkomsten en bestedingen.
Het verslap is oppesteld op basis van het kasstelsel.

inhoudelijk verslag van de activiteiten:
De Statenfractie van CDA Brabant bestaat uit 9 Statenleden onder leiding van fractievoorzitter Marianne van der Sloot
In 2018 waren twee medewerkers in vaste dienst één communicatieadviseur (Ernst van Welij) en één politiek assistent (Liza Kozlowska). Ernst van
Welij is in dienst voor 0,37 fte/15 uur per week. Liza Kozlowska is in dienst voor 0,4 fte /16 uur per week. Daarnaast werd de fractieondersteund door
een junior fractiemedewerker voor 0,2 fte in drukke perioden. (Zie ook separate toelichting)
De CDA Statenfractie vergadert eens per twee weken: op de maandagavond voorafgaand aan de Statendag op vrijdag. De overige maandagavonden
en vrijdagen (waarop dus geen Statenactiviteiten gepland staan) worden besteed aan het afleggen van werkbezoeken, het uitnodigen van inhoudelijk
experts, burgers en sprekers uit het werkveld en het ontvangen van groepen. De ontvangst van groepen (scholieren, ouderen, medewerkers van
instellingen en bedrijven) heeft voornamelijk tot doel hen kennis te laten maken met de provinciale politiek. Hiertoe heeft de communicatieadviseur een
programma opgesteld, bestaande uit een polib'eke quiz, het bijwonen van een Statenvergadering, een gesprek met een Statenlid en een rondleiding. Ten
behoeve van het geven van de rondleidingen, maakt het CDA gebruik van een vrijwilliger (Jos van den Berkmortel), wier reiskosten vergoed worden.
Daarnaast heeft elk Statenlid enkele gemeenten uit de provincie Noord-Brabant toebedeeld gekregen die hij of zij op regelmatige basis bezoekt.
De CDA Statenfractie is een vereniging waarvan het DB (fractievoorzitter, penningmeester en secretaris) het bestuur vormt, ondersteund door de politiek
assistent.

Financieel overzicht 2018
Inkomsten 2018
a. Toegekende fractiegelden
Berekening:

Vast bedrag:
Variabel bedrag:
Totaal toegekende bijdrage boekjaar 2018

e
e

20.928 per fractie
5.248 per fractielid

Aantal leden

9

e
E
e

b. Overige inkomsten

e

Totaal Inkomsten

e

20.928
47.232
68.160
68.160

Bestedingen 2018
a. Personele kosten fractie ondersteuning.
Bruto salaris incl. vakantietoeslag
Sociale lasten incl pensioenpremie
Kostenvergoedingen
Opleidingskosten fractiemedewerkers
Kosten inhuur personeel
Overige personele lasten

f

e

52.500
-

e
e
e
e

1.877
595
555____________
ť
55.528

Activiteiten
Opleidingen
Reiskosten vrijwilligers
Onderzoekskosten
Overige kosten fractie-actlviteiten

i
e
e

7.052
219

E

2.746____________
E
10.017

Administratiekosten
Telefoon-, porto en kantoorbehoeften
Drukwerk en kopieerkosten
Huisvestingskosten
Automatisering en ICT
Literatuur

6
E

2.240

e

-

e
E

2.634

e

599

In 2018 had de fractie 3 personen in dienst, die gezamenlijk 0,97 fte invullen.
b. Kosten tractie activiteiten

e

-

c. Algemene kosten

e

5.473
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d.

Overige kosten.

In de verordening Is een limitatieve opsomming opgenomen van kosten die niet uit de bijdrage voor fractie ondersteuning worden betaald. In de
onderstaande kostencategorie zijn de kosten opgenomen die niet In één van bovenstaande rubrieken te rangschikken zijn maar wel passen binnen
de verordening.
ĩ.
E

Representatie
Overig

194 *____________
-:İ'194~

Toelichting
* De kosten zoals gerubriceerd In categorie 'overig' hebben betrekking op de kosten die gemaakt zijn voor het hebben van een rekening bij de
Rabobank.
Totaal koBten
E

71.213

E
c
E

68.160
71.213
-3.053

e

Recapitulatie 2018
Toe te kennen bijdrage
Maximale bijdrage
Fractiekosten
Tekort

(a)
(b)
(c)

Het tekort wordt gedekt vanuit de reserve.
Reserve positie 2018
Reserve per 1-1-2018
Af: ( c)
Reserve per 31-12-2018

Ë

8.366
-3.053
5.313

Verrekening 2018
Maximale toegestane reserve per eind Qaartal) (300A van de bijdrage In 2018)
Eventuele terugstorting naar de Provincie

E
e

20.448
*

E

Ondertekening
Ondergetekende verklaart dat de verantwoording naar waarheid is Ingevuld en dat alle hierin opgenomen uitgaven voldoende aan de bepalingen
zoals opgenomen In Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018.

Datum:

dinsdag 11 Juni 2019

Plaats:

s-Hertogenbosch

Naam Fractievoorzitter:
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Bijlage 1 behorende bij artikel 12 van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
Provinciale Staten Noord-Brabant 2018

Model verantwoording besteding bijdrage voor fractieondersteuning 2018 van de Christenllnie-SGP
Met dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning zoals die door de
Provinciale Staten van Noord-Brabant op grond van de Verordening voor ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten
Noord-Brabant 2018 aan de Christenllnie-SGP is toegekend. Het verslag bestaat uit drie delen: een inhoudelijk verslag, een financieel
overzicht en een nadere financiële uitsplitsing van de inkomsten en bestedingen.
Het verslag is opgesteld op basis van het kasstelsel.

Inhoudelijk verslag van de activiteiten
Net als in 2017 ging ook in 2018 de aandacht vanuit de Christenllnie-SGP fractie in de Brabantse Staten weer veelvuldig uit naar de
landbouw en de drugsoverlast. Eind 2018 werd over dit laatste thema in samenwerking met de Christenllnie-fractie in de Gelderse
staten ook een documentaire geïnitieerd die begin 2019 verwacht wordt. Ook werd de vinger op de zere plek gelegd bij de wens van
gedeputeerde staten om de gemeente Nuenen in een herindelingstraject te dwingen. De oppositie die hiertegen in samenwerking met
de lokale politiek werd gevoerd leidde uiteindelijk tot het uitstellen van het in stemming brengen van het besluit, omdat er geen
draagvlak voor bleek. De fractie bestond in 2018 uit de heer Hermen Vreugdenhil als statenlid en fractievoorzitter, ondersteund door de
heer Bart Meijboom als burgerlid. Daarnaast was er een steunfractie van een aantal vrijwilligers die hielpen met het doordenken van
dossiers en maandelijks in een fractievergadering bijeenkwamen. Waar het statenlid bezoldiging vanuit de staten ontvangt en het
burgerlid een vergadervergoeding, ontvingen de steunfractieleden als zijnde vrijwilligers zonder formele status geen bezoldiging. Hen
werd vanuit fractiemiddelen een beperkte vrijwilligersvergoeding per vergadering verstrekt.
De financiële middelen die vanuit Provinciale Staten aan de fractie ter beschikking werden gesteld om haar werk te kunnen doen,
werden beheerd door de Stichting Ondersteuning Statenfractie Christenllnie-SGP Noord-Brabant. Het bestuur van deze stichting wordt
gevormd door genoemd statenlid Hennen Vreugdenhil (voorzitter), de heer Arie van Loon (penningmeester) en de heer Dirk van
Berchum (secretaris).
De stichting begon 2018 met één fractiemedewerker, mevrouw Welmoed Timmermans-Bin, die de statenfractie administratief en
secretarieel ondersteunt voor 8 uur per week. Halverwege het jaar startte de heer Maarten Fieret een stageperiode bij de fractie.
Aansluitend aan zijn stageperiode werd hij per 1 juli benoemd als fractiemedewerker. Deze benoeming had voor de periode 1 juli tot 1
oktober 2018 een omvang van 8 uur per week wegens het zwangerschapsverlof van Welmoed. Na haar terugkeer in oktober vervolgde
Maarten voor 4 uur per week. Deze uitbreiding was nodig om de fractie te ontlasten gezien de workload die het zijn van feítelijk een
éénmansfractie met zich meebrengt. Om te zorgen dat dit alles kloppend binnen wet- en regelgeving plaats heeft maakt de Stichting
voor vertoning van de fractiemedewerker gebruik van een administratiekantoor, Bouman en Van Helden te Wijk en Aalburg.
De fractie heeft in 2018 12 maal vergaderd. Tijdens de vergaderingen zijn de statendagen in gezamenlijkheid besproken en voorbereid
Daarnaast zijn een aantal werkbezoeken gepleegd en werden een aantal bijeenkomsten gehouden waarbij lokale bestuurders en
raadsleden werden uitgenodigd om contacten te onderhouden met plaatselijke afdelingen van de Christenunie en SGP en zo gevoed te
blijven vanuit de lokale praktijk. Eind december werd ook weer een nieuwskrant ingericht die een overzicht biedt van het werk van de
fractie over het afgelopen jaar en gezien kan worden als een vorm van publieke verantwoording

Overzicht van de inkomsten en uitgaven 2018
Inkomsten 2018
Toegekende fractiegelden
Berekening:

Vast bedrag:
ĉ
Variabel bedrag ë
Totaal toegekende bijdrage boekjaar 2018

20.928 per fractie
5.248 per fractielid

Aantal leden:

b. Overige inkomsten
Totaal inkomsten

1

e
ē
~T~

20928
5.248
26.176

6

26.176

Uitgaven 2018
a. Personele kosten fractie ondersteuning.
Bruto salaris incl. vakantietoeslag
Sociale lasten incl pensioenpremie
Kostenvergoedingen
Opleidingskosten personeel
Overige personele lasten
Kosten inhuur personeel

e
e
e
e
e
e

6.263
1.729
581
500
4.657
g

Ultimo 2018 had de fractie 2 personen in dienst, die samen 0,3 fte (12 uur per week) invullen.

13.730
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b. Kosten fractie activiteiten
Zaalhuur incl. consumpties.
Publiciteit
Overige kosten bijeenkomsten
Reiskosten vrijwilligers
Onderzoekskosten
Overige kosten fractie-activiteiten

e
e
e
e
e
e

1.772
-

314
2.599
199

e-

4.884

c. Algemene kosten
Administratiekosten
Telefoon-, porto en kantoorbehoeften
Drukwerk en kopieerkosten
Huisvestingskosten
Automatisering
Literatuur

e
e
e
e
e
e

595
15
4.209
535
67

e

5.420

d. Overige kosten.
In de verordening is een limitatieve opsomming opgenomen van kosten die niet uit de bijdrage voor fractie ondersteuning worden
betaald. In de onderstaande kostencategorie zijn de kosten opgenomen die niet in één van bovenstaande rubrieken te
rangschikken zijn maar wel passen binnen de verordening.
Representatie
Overig

č
č

-

______________
C-

Totaal kosten

C

24.034

č
č
C

26.176
24.034
2.142

č
e
T~

7.853
2.142
I.!iā4

Recapitulatie 2018
Toe te kennen bijdrage
Maximale bijdrage
Fractiekosten
Overschot

(a)
(b)
(c)

Reserve positie 2018
Reserve per 1-1-2018
Bij: ( c)
Reserve per 31-12-2018

Verrekening 2018
Maximale toegestane reserve per eind 2018 (30Va van de bijdrage in 2018)
Eventuele terugstorting naar de Provincie

e
e

7.853
2.142

Ondertekening
Ondergetekende verklaart dat de verantwoording naar waarheid is ingevuld en dat alle hierin opgenomen uitgaven voldoende aan
de bepalingen zoals opgenomen in Verordening ambtelijke bijstand en fractie ondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant
2018.
Datum:

dinsdag 11 juni 2019

Plaats:

s-Hertogenbosch

Naam Fractievoorzitter:

nhil
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Bijlage 1 behorende bij artikel 12 van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
Provinciale Staten Noord-Brabant 2018

Model verantwoording besteding bijdrage voor fractieondersteuning 2018 van D66
Met dit verslag wordt verantwoording afġelegd over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning zoals die door de
Provinciale Staten van Noord-Brabant op grond van de Verordening voor ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
Provinciale Staten Noord-Brabant 2018 aan D66 is toegekend. Het verslag bestaat uit drie delen: een inhoudelijk verslag van
de activiteiten, een financieel overzicht en een nadere financiële uitsplitsing van de inkomsten en bestedingen.
Het verslag is opgesteld op basis van het kasstelsel.

Inhoudelijk verslag van de activiteiten
Per 1 april is het voorzitterschap van de fractie overgegaan van J. Hageman naar A. Meijer. De functie van websitebeheerder is
overgenomen van P. Evers door V. van Wulfén. Op 19 september overleed C. Klitsie, penningmeester van de fractie. Zij had
per 1 september het penningmeesterschap overgedragen aan F. Dingemans. Per 1 november is er een tijdelijke extra
fractiemedewerker aangesteld. In 2018 zijn er door de fractie een aantal werkbezoeken afgelegd, soms op uitnodiging van een
lokale afdeling. De fractie hield 1 strategische heidag in augustus en 1 trainingsdag. Daarnaast zijn er twee bijeenkomsten
georganiseerd in het Provinciehuis om leden te informeren over het werk van de Statenfractie en leden inhoudelijk mee te laten
praten over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op de provinciale politiek. Om leden en andere geïnteresseerden
te informeren over haar werk, maakt de Statenfractie steeds actiever gebruik van haar website en social media. Om die reden
is er afgelopen jaar een (vlog)camera aangeschaft.

Financieel overzicht 2018
Inkomsten 2018
a. Toegekende fractiegelden
Berekening:

Vast bedrag:
E
Variabel bedrag: E
Totaal toegekende bijdrage boekjaar 2018

20.928 per fractie
5.248 per fractielid

E
E
E

20.928
31.488
52.416

b. Overige inkomsten

E

-

Totaal inkomsten

E

Aantal leden

6

52.416

Bestedingen 2018
a. Personele kosten fractie ondersteuning.
Bruto salaris incl. vakantietoeslag
Sociale lasten incl pensioenpremie
Kostenvergoedingen
Opleidingskosten fractiemedewerkers
Kosten inhuur personeel
Overige personele lasten

E
E
E
E
E
E

24.696
4.390
146
-

1.496
30729

dienst, die gezamenlijk 0,82 fte's invullen.
b. Kosten fractie activiteiten
Activiteiten
Opleidingen
Reiskosten vrijwilligers
Onderzoekskosten
Overige kosten fractie-activitei

E
E
E
E
E

7.854
278
-

564
8.696

c. Algemene kosten
Administratiekosten
Telefoon-, porto en kantoorbehoeften
Drukwerk en kopieerkosten
Huisvestingskosten
Automatisering en ICT
Literatuur

E
E
E
E
E
E

272
142
-

631
56

1.101
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d Overige kosten
In de verordening is een limitatieve opsomming opgenomen van kosten die niet uit de bijdrage voor fractie ondersteuning
worden betaald. In de onderstaande kostencategorie zijn de kosten opgenomen die niet in één van bovenstaande rubrieken
te rangschikken zijn maar wel passen binnen de verordening.
Representatie
Overig

6
6

2.179 *
6

2.179

Toelichting
De post 'representatiekosten’ bestaat voor het grootste deel (6 1.411,21) uit de kosten voor een rouwadvertentie. De
overige bedragen betreffen kaartjes, cadeautjes en bloemen in verband met verjaardagen, ziekte en een bruiloft van
verschillende fractieleden, fractieondersteuners en steunfractieleden
Totaal kosten

6

42.704

6
6
6

52.416
42.704
9.712

6
6
6

15.725
9.712
25.437

6
e

15.725
9.712

Recapitulatie 2018
Toe te kennen bijdrage
Maximale bijdrage
Fractiekosten
Overschot

(a)
(b)
(c)

Reserve positie 2018
Reserve per 1-1-2018
Bij: ( c)
Reserve per 31-12-2018

Verrekening 2018
Maximale toegestane reserve per eind 2018 (307 van de bijdrage in 2018)
Eventuele terugstorting naar de Provincie

Ondertekening
Ondergetekende verklaart dat de verantwoording naar waarheid is ingevuld en dat alle hierin opgenomen uitgaven voldoende
aan de bepalingen zoals opgenomen in Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten NoordBrabant 2018.
Datum:

dinsdag 11 juni 2019

Plaats:

s-Hertogenbosch

Naam Fractievoorzitter:

Aren: Meifer

I
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Bijlage 1 behorende bij artikel 12 van de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten
Noord-Brabant 2018
Model verantwoording besteding bijdrage voor fractieondersteuning 2018 van GROENLINKS
Met dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning zoals die door de Provinciale Staten van
Noord-Brabant op grond van de Verordening voor ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten 2018 aan GROENLINKS is toegekend
Het verslag bestaat uit dne delen een inhoudelijk verslag een financieel overzicht en een verantwoording op factuurmveau
Het verslag is opgesteld op basis van het kasstelsel

Inhoudelijk verslag van de activiteiten
zie bijlage 2 Verantwoording Statenfractie GroenUnks 2018

Financieel overzicht 2018
Inkomsten 2018
a Toegekende fractiegtíden
Berekening

Vast bedrag
Vanabel bedrag
Totaal toegekende bijdrage boekjaar 2018

e
E

20 928 per fractie
5 248 per fractielid

Aantal leden

4

e
e
~ĩ~

20 928
20 992
41 920

b Overige inkomsten

ż

35

Totaal Inkomsten

6

41.066

Bestedingen 2018
a Personele kosten fractie ondersteuning
Bruto salaris incl vakantietoeslag
Sociale lasten incl pensioenpremie
Kostenvergoedingen
Opleidingskosten fractiemedewerkers
Kosten inhuur personeel
Ovenge personele lasten

e
e
e
e
e
c

25462
-

1940
2475
157
E

30 034

In 2018 had de fractie 1 personen in dienst voor 16 uur per week
b Kosten fractie activiteiten
Activiteiten
Opleidingen
Reiskosten vrijwilligers
Onderzoekskosten
Ovenge kosten fractie-activiteiti

E

f
e
e
e

4 007

118
219_______________
e

4 344

c Algemene kosten
Administratiekosten
Telefoon-, porto en kantoorbehoeften
Drukwerk en kopieerkosten
Huisvestingskosten
Automatisering en ICT
Literatuur

í
e
f
e
f
f

440

921
220_______________
e
1 sēō

d Ovenge kosten
In de verordening is een limitatieve opsomming opgenomen van kosten die niet uit de bijdrage voor fractie ondersteuning worden betaald
In de onderstaande kostencategorie zijn de kosten opgenomen die met In één van bovenstaande rubneken te rangschikken zijn maar wel
passen binnen de verordening
Representatie
Bankkosten

f
e

151

J_________ 151
Toelichting
* De kosten zoals gerubnceerd in categorie ‘ovenge* hebben betrekking op de kosten die gemaakt zijn voor het hebben van een
bankrekening
Totaal kosten

6

36.108
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^Rect!^tolatìe 2018
Toe te Hennen bijdrage
Maximale bijdrage
Fractiekosten
Daeracndt

E
E
E

41920
36108
U2

R^^rve
201B
Reserve per 1-1-2018
Bil (c)
Reserve per 31-12-2018

E
E
c

10968
5 812
18.780

V^errekenlng 2018
Maklmale t^^Mtane reserve per eind 2018 (30H van de bijdrage in 2018)
Eventuele terugstorting naar de Provincie

E
E

12 576
4 204

(a)
(b)
(c)

Ondergetekende verklaart dat de verantwoording naar waarheid ts ingevuld en dat alle hierin opgenomen urtgaven voldoen aan de bepalingen zoals
opgenomen 1n Verordening amUelqke biJSland en Frecbeondersteumng Provinciale Staten Noord-Brabant 2018

Datum

ittM—ļm,{unl2019

Plaals

s-Heertogenbosch

Fractievoorzrttef

f
. JÍ?
f

I
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Bijlage 2. Verantwoording Statenfractie GroenLinks 2018

Inhoudelijk verslag van de activiteiten 2018
Wie ontvangt het fractiebudaet
Het fractiebudget is gestort op de zakelijk betaalrekening van: Statenfractie
Groen Links Brabant, Postbus 90 151, 5200 MC 's Hertogenbosch.
Op 28 december 2018 is de stichting Statenfractie GroenLinks Noord-Brabant
opgericht. De zakelijke betaalrekening zal worden overgeschreven naar de
stichting.
Hoe steekt de fractie in elkaar
» Patricia Brunklaus, fractievoorzitter en Statenlid
* Hagar Roijackers, Statenlid
» Sjo Smeets, Statenlid
» Arno Uijlenhoet, Statenlid tot juni 2018
* Anne van Diemen, Statenlid vanaf juni 2018
Medewerkers
Anjo Breuers, fractiemedewerker voor 16 uur per week, in dienst van de stichting
GroenLinks Utrecht en gedetacheerd bij de Statenfractie voor 16 uur per week.
De medewerker werkt deels vanuit huis en deels in het provinciehuis.
Edwin van Tilburg, vrijwilliger voor de Nieuwsbrief (vrijwilligersvergoeding; 125
euro per maand)
Alfons Prinssen, vrijwilliger voor de boekhouding (vrijwilligersvergoeding; 50
euro per maand)
Simon Jacobs, inhoudelijk fractieondersteuner tot en met maart 2018
(vrijwilligersvergoeding; 125 euro per maand).
Activiteiten
Behalve het bijwonen van themabijeenkomsten en Statenvergaderingen in het
provinciehuis tijdens de statendagen ondernemen de Statenleden tal van
activiteiten om de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende
rol te kunnen vervullen.
De fractie heeft gemiddeld 1 keer per 2 weken op maandagavond, fractieoverleg
in het provinciehuis. Daarnaast zijn er verdiepings/themabijeenkomsten met de
fractieleden, (raads)leden, wethouders, GroenLinks bestuur Brabant,
maatschappelijke organisaties georganiseerd.
De fractie legt tweemaal per jaar verantwoording af van haar activiteiten in een
ledenvergadering. Aan deze vergaderingen zijn themabijeenkomsten gekoppeld
waarin de fractie met leden, deskundigen en geïnteresseerden op zoek gaan naar
verdieping.
De fractie heeft ook in 2018 een aantal werkbezoeken afgelegd o.a.: 26 januari
bezoek biologische boeren in West-Brabant, 28 februari Duurzaam Boxtel, 11
mei bezoek met Vlaamse Groenen aan Den Bosch, 20 augustus bezoek aan
melkveehouders met kamerlid Laura Bromet, 21 september bezoek Eerste
Kamerfractie en ontmoeting met provinciale GroenLinksfracties, thema,
omgevingswet, 30 november met het CDA naar de Kempen.
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Website/communicatie
Regelmatig worden artikelen op de GroenLinks Noord Brabant website geplaatst
en maandelijks brengen we een nieuwsbrief uit. Op deze manier brengt de
fractie, de eigen achterban en overige belangstellenden op de hoogte van haar
werkzaamheden en activiteiten. Daarnaast zijn de fractieleden actief op social
media.
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Bijlage 1 behorende bij artikel 12 van de Verordening ambtelijke bijstand en fractleondersteuning Provinciale Staten NoordBrabant 2018.
Model verantwoording besteding bijdrage voor fractleondersteuning 2018 van de Partij van de Arbeid Brabant
Met dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de bijdrage voor fractleondersteuning zoals die door de Provinciale Staten van Noord Brabant op
grond van de Verordening voor ambtelijke bijstand en fractleondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018 aan de PvdA Brabant Is toegekend. Het verslag
bestaat uit drie delen: een inhoudelijk verslag van de activiteiten, een financieel overzicht en een nadere financiële uitsplitsing van de inkomston en bestedingen.
Het verslag Is opgesteld op basis van het kasstelsel.

Inhoudelijk verslag van de activiteiten
De Statenfractie van de PvdA Brabant Is een stichting (tierig de kamer van Koophandel staat Ingeschreven als Stichting PvdA Provinciale Staten Noord-Brabant en

onder dienaam handelt
De samenstelting van de PvdA Statenfractie (vier zetels) was In 2018 als volgt St}n Smoulders (fractievoorzitter), Martļn de Kort (secretaris S vice-voorzUet), Ben
Maas (penningmeester) en Antoinette Knoet-MIchels. Laatstgenoemde nam in Januari 2018 afscheid van de fractie en werd opgevolgd door Driek van Griensven. In
oktober 2018 Is Driek overleden en weer opgevolgd door Antoinette. De fractie werd ondersteund door de vaste fractiemedewerker Floor Bink-Bongaarts (0,57 fte) en tot en met maart - door Rick Kniļs (medewerker communicatie). Laatstgenoemde werkte op basis van een tijdeljke aanstelling (0,48 He). Per 1 aprÿ 2018 is Rick
opgevolgd door twee communicatiemedewerkers: Pelle Depla en Sophia Shahrjerdy, voor respectievelijk 0,23 en 0,17 fte. Ook zį werken op tğdeăjke basis.
De fractie vergadert ten minste Iedere maandag voorafgaand aan een Statendag, ter voorbereiding op Statenvergaderingen, infbmatie- of themabijeenkomsten of
ronde tafel gesprekken. Daarbij wordt een vaste agendastructuur aangehouden. Buiten de reguliere vergaderingen heeft de fractie als geheel of hebben de Individuele
leden frequent werkbezoeken op locatie afgetegd aan organisaties die mee wilden denken over provinciale thema's en aan de lokale fracties In Noord-Brabant om ook
als Statenlid goed op de hoogte te zijn en blįven van de ptaatsaljka problematiek. De Jaarlijks terugkerende Brabantdag werd ook In 2018 aangegrepen door de fractie
om rtieperln te gaan op bepaalde thema's met de achterban en om nieuwe leden te leren kennen ofte werven. Het Is nametijk een voor Iedere geïnteresseerde
toegankelijke bijeenkomst. Ook werd daarbij el vooruitgeblikt naarde provinciale statenverkiezingen van 2019. In februari had de fractie een ‘helsessle" waarbij o.a.
vast voonitt werd gekeken naar de perspectiefhota. Daarnaast heeft de tractie In samenwerking met andere PvdA provinciale statenfracties een bijeenkomst
georganiseerd over de Qmgevingswet, In de eerste helft van 2018 heeft de fractie een kennismaktiìgsiraject Provinciale Staten georganiseerd, waarbij leden de
gelegenheid kregen om met de fractie mee te lopen op Statendagen en bij hel reguliere fractiewetk. Dit om hen een inkįjkie in het statenwerk te geven en hen daarvoor
te enthousiasmeren.
Net zoels in 2017 werd ook in 2018 een prominente ml weggelegd voor communicatie om zo onze achterban te laten zien wat de fractie doet en zich voor Inspant Om
de herkenbaarheid en zichtbaarheid van de ftactfe te waarborgen en te bevorderen heen de PvdA Brabant een eigen website www.pvdabrabanlnl en wordt er
geregeld een nieuwsbrief naar de leden verstuurd. Dit wordtŕwerd verzorgd door de communicatiemedewerker die daarbij wordt ondersteund door de
fractiemedewerker. Ook de social mertia kanalen worden zo veel als mogeĘk Ingezet om de achterban op een zo breed mogetijke manier te bereiken. De fractie is
actief op Twitter, Facebook en Instagram. De fractie vindt het van groot belang goed contact te onderhouden mat haar achterban en de lokale fracties. Dit uñ zfch
onder andere In het bezoeken van de lokale raadsvergaderingen door de fractie of door individuele Statenleden. Tevens organiseert de fractie In principe lederjaar de
al eerdergenoemde "Brabantdag", die primair bedoeld Is voor het aanhalen en Intensiveren van de contacten met en het horen van de achterban. Daarnaast bezoeken
de fractieleden zeergeregeld bijeenkomsten die met de provinciale pottiak en met hun portefeuKefregjo fe maken hebben.

Financieel overzicht 2018
Inkomsten 2018
a. Toegekende fractiegelden
Berekening.

Vast bedrag
Variabel bedrag
Totaal toegekende bijdrage boekjaar 2018

C
6

e

20.926 per fractie
5 248 per fractielid

Aantal leden

4

C

C
6

b. Overige Inkomsten

t

Totaal Inkomsten

20.928
20.992
41.920
~
41.920

Bestedingen 2018
a Personele kosten fractie ondersteuning.
Bruto salaris Incl. vakantietoeslag
Sociale lasten Incl pensioenpremie
Kostenvergoedingen
Opleldlngskosten fractiemedewerkers
Kosten inhuur personeel
Overige personele lasten

f
e
e
e
e
e

26 968
11.216
-

177
6

38.361

In 2018 had de fractie 3 personen In dienst, die gezamenlijk 1,03 fte (t/m maart 2018) 10,97 fte (vanaf maart 2018) Invullen.

b. Kosten fractie activiteiten
Activiteiten
Opleidingen
Reiskosten vrijwilligers
Onderzoekskosten
Overige kosten fractle-activlteit

e

e
e
e

4338
-

e
e

c Algemene kosten
Administratiekosten
Telefoon-, porto en kantoorbehoeften
Drukwerk en kopieerkosten
Huisvestingskosten
Automatisering en ICT
Literatuur

e
e
e
e
e
e

4.336

1241
40
-

-

487

1

1769"

d. Overige kosten.
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In de verordening Is een limllaUeve opsomming opgenomen van kosten die niet uit de bijdrage voor fractie ondersteuning worden betaald. In de
onderstaande kostencategorie zijn de kosten opgenomen die niet In één van bovenstaande rubrieken te rangschikken zijn maar wel passen binnen
de verordening.
Representatie
Overig

f

390 "

e

-

_____________

e

390

Toelichting
* De kosten zoals gerubriceerd In categorie 'representatie* hebben betrekking op o.a. bedankjes voor gastsprekers In het kader van de Brabantdag,
eon ro^tuk alsmede een afscheidscadeau en bloemen voor het afscheid van een Statenlid.
e

44.856

(a)
(b) e
(c) T

41.920
44.858
-2.936

ĥ
í

12.577
-2.938
9.640

Totaal kosten

Recapitu/aUe 2018
Toe te kennen bf"jdrage
Mmdmale bijdrage
Fractiekosten
Tekort
Reserve positie 201B
Reserve per 1-1-2018
Bij:(c)
Reserve per31-12-2018

i

Verrekening 201B
Mmdmale toegestane reserve per eind 2018 (30% van de bijdrage In 2018)
Eventuele terugstorting naar de Provincie

ĥ
6

12.578

Ondertekening
Ondergolekende verklaart dat de verantwoording naar waarheid ls Ingevuld en dat alle hierin opgenomen uitgaven voldoende aan de bepalingen
zoals opgenomen In Verordening emblelijke bijstand en fracUeondersteuníng Provinciale Staten Noord-Brabant 201B.

Datum:

dinsdag 11 Juni 2019

Plaats:

s-Hertogenbosch

Naam fractievoorzitter:

Stijn Smţulders-

i
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BljJage 1 behorende bij artikel 12 van de Verordening embtelljse bijstand en ^^^oonderstaunlng Prevlnclaie Staten Noord-Brabant 2018
M^odll vwra^woordlng bestedlnfl blldaste

fracheonderateunlng 2011 voor de Partll voor de Dieren

Met dü verslag ^wordt ^ror^lWoording afgelreqd over de besteding van de bijdrage
fractieondersteuning zoals die door de Pra^Kiale Staten ven N^oordBrabant op grond ven de Verordening ^r ambtelijke ^bijstand en fradleandemteuning Pro^WtCialo Staten ^Mrd-Brabant 2018 aan Oee II taegek^rd Het
^rslag beslaat ut drie delen een In^houdelijk
van de acMelen, eenfinandeel ^OYefZicht en
(nadere fna^ndile u^pl^ing ven de Inta^en en
^^edingen
Hel verslag is opgateld op ^basis ven het ^lastelsel
Inhoudelijk verslag van de a^ctivtte'rten.
De Paftit YOOrde Dieren Noord-Brabant ^beslaat ui twee stetenleden en ^twee fra^tiemedewerkero Oe fl\a^nden ^worden gerageki ^rnr een ^stichting die het
fra^^^deel ontwngl Het aantal fra^cdemedewerkers is gelijk
die ven 2017 De fractie ^ent m^eerdere malen per jaar
«\IOOr een overteg ^waarin
algemene fia^n-aongelogen^rden^^bed ^^^rten De Slalenleden hebban ^rder «wekelijks tot degelijks overling met de fractiemed^^rkers Er is
Brabant. reiskosten worden niet bij de
gedeclareerd
tevens frequent conlad met ^ksngen^venlgingen uit

Flnaooíbel overzicht 2018
Inkomsten 2011

a T^aegokonfa lrac^tiegoldon
Vast bedrog
C
Variabel bedrag t
Totaal topgekende bijdrage baekjaar 20 18
b

201128 por fractie
5248 per fractielid

E
2 E
E

Aantal leden

201128
10 4M
31 424

E

Ink^heten

Totaal Inkomstan
Bestedlnpen 1011
a Per^elo kosten factie oo^^euning
B^to salaris ind veks^^^^ing
^Sociale lasten ind ^^^renpremie
^Kosl^^ingoedingen
Opleding^^een frac^enedwverkers
^Kosten Inhuur
^^ingo ^rahete laalaa

f
f
f
f
f
f

T

Jl.42i''

(

SI.be

E
E
i

31 424
31 128
Hi"

E
E

0 030
2Dtl
iJU

E
C

9 427

21887
7243
132
900
: —r m'

In 2018 had de fractie 2
b ^Koden

in d^iens, dfll gezamenlijk 1,3 fte's inwllen

^^nteden
^AcUvilden
Opleidingen
Relskosten «^.,;;..illgm
^rdero^^lasten
^^inge bieten fractieadlVitden

280
13

m

c: ^Ngemi,ne k^tien
Adm^^ratiekosten
Telefoon-, porto en kantoorbehoeften
Oru^^rk on kopieerkosten
Hur^^^^sliosten
Auloma^^ing en ICT
Llleratwr

872

l

m-

d Overlgeko.slen
Representatie
Overig

Totaal kosten
ffacapltulolie 2018
Toet» kennen ^^inge
Ma^nale bijdrage
Froc^tiakosten
O^^^rot

(a)
(b)
(c)

ffeeenve portie 2011
Res^ve por 1-1-20^8
Bij (c)
Res^ve pcrlt- 12-2018
V^enûen/ng 2011
^^ctiele taogeslane^^ra porem 2018(301t van de bijdrage In(2018)
Eventuele (terugstorting naar de Pro^^

O^^stekenlng
Ondergetekende verklaart dat de veran^oording naar waarheid is ing^uld en dal aUe hNtrin opg^men uitgaven ^Moende aan de (spelingen zoals
opgenomen in Verordening ambielijke ^biptand en fiadieonderstewing PromQ\la Stalen ^oord-Brabanl 2018
Datum.

dinsdag 11 juni 20111

Plaats

s * Hert^pn^bosch

Noam Fra^^^^^er

M.C. van der Wal

Ter identificatie
Ernst & Young A

aants LLP

o)
Building a better
working world

Bijlage 1 behorende bij artikel 12 van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale
Staten Noord-Brabant 2018

Model verantwoording besteding bijdrage voor fractieondersteuning 2018 van de PW
Met dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning zoals die door de Provinciale
Staten van Noord-Brabant op grond van de Verordening voor ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant
2018 aan de PW is toegekend. Het verslag bestaat uit drie delen: een inhoudelijk verslag van de activiteiten, een financieel overzicht en een
nadere financiële uitsplitsing van de inkomsten en bestedingen.
Het verslaa is ODaesteld

od

basis van het kasstelsel.

Inhoudelijk verslag van de activiteiten.
De bijdrage voor fractieondersteuning is voor het grootste deel besteed aan de salarislasten van fractiepersoneel. De fractie heeft 2 deeltijd
fractiemedewerkers vast in loondienst. Zij ondersteunen de fractie met zowel algemene werkzaamheden (denk aan communicatie,
voorbereiding fractievergaderingen, spreektijdenadministratie, bijhouden sociale media en fractiewebsite enzovoorts) als ook inhoudelijke
taken (gegevens verzamelen, adviseren, assisteren bij inhoudelijke dossiervoorbereiding e.d.). De loonadministratie en het technisch- en
applicatiebeheer van de website is uitbsteed en verantwoord onder de algemene kosten. De fractie heeft een achterbanavond georganiseerd,
op een externe lokatie. Voorts heeft de PW een onderzoek onder de Brabanders laten uitvoeren.

Financieel overzicht 2018
Ontvangsten 2018
Toegekende fractiegelden
Berekening:

Vast bedrag:
ë
Variabel bedrag: ë
Totaal ontvangen bijdrage boekjaar 2018

20.928 per fractie
5.248 per fractielid

ë
ë
e

20.928
36.736
57.664

b. Overige inkomsten

e

-

Totaal ontvangsten

e

57.664

Aantal leden

7

Uitgaven
a. Personele kosten fractie ondersteuning
Bruto salaris incl vakantietoeslag
Sociale lasten incl pensioenpremie
Kostenvergoedingen
Opleidingskosten fractiemedewerkers
Kosten inhuur personeel
Overige personele lasten

ë
ë
ë
ë
ë
ë

35 292
11 995
40S_____________
ë
47.695

Activiteiten
Opleidingen
Reiskosten vrijwilligers
Onderzoekskosten
Overige kosten fractie-activiteiten

ë
ë
ë
ë
ë

1881
5 838
153_____________
ë
7.872

Administratiekosten
Telefoon-, porto en kantoorbehoeften
Drukwerk en kopieerkosten
Huisvestingskosten
Automatisering en ICT
Literatuur

ë
ë
ë
ë
ë
ë

986

Representatie
Overig

ë
ë

-

In 2018 had de fractie 2 personen in dienst, die gezamenlijk 0,9 fte's invullen.
b Kosten fractie activiteiten

c Algemene kosten

730
722 ____________
ë
2.440

d. Overige kosten
__
ë
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Recapitulatie 2018
Toe te kennen bijdrage
Maximale bijdrage
Fractiekosten
Overschot of tekort

ë
ë
ë

57.664
58.008
-344

Reserve positie 2018
Reserve per 1-1-2018
Af: ( c)
Reserve per 31 -12-2018

ë
ë
c

17.299
-344
16.955

Verrekening 2018
Maximale toegestane reserve per eind 2018 (30oZo van de bijdrage in 2018)
Eventuele terugstorting naar de Provincie

ë
ë

17.299
-

(a)
(b)
(c)

Het tekort wordt gedekt vanuit de reserve.

Ondertekening
Ondergetekende verklaart dat de verantwoording naar waarheid is ingevuld en dat alle hierin opgenomen uitgaven voldoend aan de
bepalingen zoals opgenomen in Verordening ambtelijke bijstand en fradieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018.

Datum:

dinsdag 11 juni 2019

Plaats

s - Hertogenbosch

Naam Fradievoorzitter:
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Bijlage 1 behorende bij artikel 12 van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale
Staten Noord-Brabant 2018
Model verantwoording besteding bijdrage voor fractieondersteuning 2018 van de SP
Met dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning zoals die door de Provinciale
Staten van Noord-Brabant op grond van de Verordening voor ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant
2018 aan de SP is toegekend. Het verslag bestaat uit drie delen: een inhoudelijk verslag van de activiteiten, een financieel overzicht en een
nadere financiële uitsplitsng van de inkomsten en bestedingen.
Het verslag is opgesteld op basis van het kasstelsel.

Inhoudelijk verslag van de activiteiten
Het fractiebudget voor de SP fractie wordt overgemaakt op de rekening van Stichting SP Personeel Provincie Noord-Brabant (KVK:
17159137). De SP statenfractie bestond in 2018 uit 9 leden in provinciale staten, 2 fractiemedewerkers een 1 tijdelijke stagair. Er zijn geen
afsplitsingen geweest. Collega de Jong is tijdelijk vervangen i.v.m. ziekte. Daarnaast is het fractievoorzitterschap overgedragen door Nico
Heijmans aan Maarten Everting Er zijn circa 25 fractievergaderingen gehouden en een heidag. Daarnaast is er twee keer een
regioconferentie georganiseerd en diverse werkbezoeken aan o.a. het Woonbedrijf Eindhoven, Isover Etten-leur, Differ Tilburg, Jumbo
Acadamy Tilburg etc.

Financieel overzicht 2018
a. Toegekende fractiegelden
Berekening:

Vast bedrag:
per fractielid
Totaal toegekende bijdrage boekjaar 2018

ë
ē

20.928 per fractie
5.248 per fractielid

ë
ë
ë

20.928
47.232
68.160

b. Overige inkomsten

ë

-

Totaal inkomsten

ë

Aantal leden

9

68.160

Bestedingen 2018
a. Personele kosten fractie ondersteuning.
Bruto salaris incl. vakantietoeslag
Sociale lasten incl pensioenpremie
Kostenvergoedingen
Opleidingskosten fractiemedewerkers
Kosten inhuur personeel
Overige personele lasten

ë
ë
ë
ë
ë
ë

28.853
26.084

ë

54 937

ë

2.315

ë

1 001

In 2C18 had de fractie twee personen in dienst, die gezamenlijk 0,91 fte’s invullen
b. Kosten fractie activiteiten
Activiteiten
Opleidingen
Reiskosten vrijwilligers
Onderzoekskosten
Overige kosten fractie-activiteiten

ë
ë
ë
ë
ë

308
264
1.744

c Algemene kosten
Administratiekosten
Telefoon-, porto en kantoorbehoeften
Drukwerk en kopieerkosten
Huisvestingskosten
Automatisering en ICT
Literatuur

ë
ë
ë
ë
ë
ë

644
-

357

d. Overige kosten.
In de verordening is een limitatieve opsomming opgenomen van kosten die niet uit de bijdrage voor fractie ondersteuning worden
betaald. In de onderstaande kostencategorie zijn de kosten opgenomen die niet in ėėn van bovenstaande rubrieken te rangschikken
zijn maar wel passen binnen de verordening.
Representatie
Overig

ë
ë

1.431

*
ë

1.431
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Toelichting
* De overige kosten hebben betrekking op onkostendeclaraties van sollicitanten en fractieondersteuners, kosten van hutten catering
voor een bijeenkomst, kosten voor het zakelijk betaalverkeer, deelname aan een beurs, diverse lief & leed kosten zoals een bijv. een
bos bloemen en ons antwoordnummer bij PostNL
Totaal kosten

I

59.684

e
e
e

68.160
59.684
8.476

c

e

20.450
8.476
28.926

6
Ç

20.448
8.478

Recapitulatie 2018
Toe te kennen bijdrage
Maximale bijdrage
Fractiekosten
Overschot

(a)

(b)
(c)

Reserve positie 2018
Reserve per 1-1-2018
Bij: ( c)
Reserve per 31-12-2018
Verrekening 2018
Maximale toegestane reserve per eind 2018 (30y» van de bijdrage In 2018)
Eventuele terugstorting naar de Provincie

Ondertekening
Ondergetekende verklaart dat de verantwoording naar waarheid is ingevuld en dat alle hierin opgenomen uitgaven voldoende aan de
bepalingen zoals opgenomen in Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018.

Datum

dinsdag 11 juni 2019

Plaats

s-Hertogenbosch

Naam Fractievoorzitter:

Maarten Everllng

- --
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Bijlage 1 behorende bij artikel 12 van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord
Brabant 2018
Model verantwoording besteding bijdrage voor fractieondersteuning 2018 van de WD
Met dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning zoals die door de Provinciale Staten van NoordBrabant op grond van de Verordening voor ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018 aan de WD is toegekend. Het
verslag bestaat uit drie delen: een inhoudelijk verslag, een financieel overzicht en een nadere financiële uitsplitsing van de inkomsten en bestedingen.
Het verslag is opgesteld op basis van het kasstelsel.

Inhoudelijk verslag van de activiteiten
Zie bijgevoegd verslag

Financieel overzicht 2018
Inkomsten 2018

Toegekende fractiegelden
Vast bedrag:
ţ
Variabel bedrag: š
Totaal toegekende bijdrage boekjaar 2018
Berekening:

20.928 per fractie
5.248 per fractielid

Aantal leden

10

C

b. Overige inkomsten
Totaal inkomsten

20.928
52.480
73.408
-

c

73.408
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A)

Uitgaven 2018

a. Personele kosten fractie ondersteuning.
Bruto salaris incl. vakantietoeslag
Sociale lasten incl pensioenpremie
Kostenvergoedingen
Opleidingskosten personeel
Overige personele lasten
Kosten inhuur personeel

6
e
#

37.321
7.486
2.510

C

-

C

-

C

-

_________________

ŝ

47.317

In 2018 had de fractie 2 personen in dienst, die gezamenlijk 0,8 fte’s invullen

b. Kosten fractie activiteiten
š
C

6.
Ê
rth rm

Zaalhuur incl. consumpties.
Publiciteit
Overige kosten bijeenkomsten
Reiskosten vrijwilligers
Onderzoekskosten
Overige kosten fractie-activiteiten

558
6.395
10.416
-

1.724
19.093

Administratiekosten
Telefoon-, porto en kantoorbehoeften
Drukwerk en kopieerkosten
Huisvestingskosten
Automatisering
Literatuur

r th m r ïïfth ř ih íih

c. Algemene kosten
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d. Overige kosten.
In de verordening is een limitatieve opsomming opgenomen van kosten die niet uit de bijdrage voor fractie ondersteuning worden betaald. In de
onderstaande kostencategorie zijn de kosten opgenomen die niet in één van bovenstaande rubrieken te rangschikken zijn maar wel passen binnen de
verordening.
Representatie
Overig

ê
f

1.878 *
_____________
g
1.878

Toelichting
* Het jaarlijkse coalitiediner is naar onze mening niet onder 1 van de andere posten te scharen. Daarom is het onder deze post vermeld. De overige
C10.48 is besteed aan aankopen in het kader van lief en leed (oa condoléancekaart).

Totaal kosten

ŭ

68.555

C

73.408
68.555

Recapitulatie 2018
Toe te kennen bijdrage
Maximale bijdrage
Fractiekosten
Overschot

(a)
(b)
(c)

4.853

Reserve positie 2018
Reserve per 1-1-2018

22.025

Bij: ( c)
Reserve per 31-12- 2018

Verrekening 2018
Maximale toegestane reserve per eind 2018 (30oA van de bijdrage in 2018)
Eventuele terugstorting naar de Provincie

4.853

26.878

É
«

22.022
4.856
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Qu

Ondertekening
Ondergetekende verklaart dat de verantwoording naar waarheid is ingevuld en dat alle hierin opgenomen uitgaven voldoende aan de bepalingen zoals
opgenomen in Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018.
Datum:

dinsdag 11 juni 2019

Plaats

s-Hertogenbosch

Naam Fractievoorzitter:

M.J.P.M. van Gruijthuijsen
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Inhoudelijk verslag van de activiteiten van de Statenfractie van
de VVD in Noord-Brabant 2018

Samenstelling fractie Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (WD)
In 2018 bestond de fractie van de WD in Provinciale Staten van Noord-Brabant uit de volgende
10 personen: G W Bollen (tot 15 juni), W. Manders (vanaf 15 juni), drs. K. Burger Dirven,
mevrouw ir. A M.W, Dirken, drs. M.J.P.M. van Gruijthuijsen, H.J.P.E. Koevoets, T.P.D. Kouthoofd,
mevrouw mr S M Otters-Bruijnen, A. Panhuizen, P. Portheine en mevrouw drs. I.J.W. Schüller.
De WD heeft twee gedeputeerden in GS, zijnde C.A van der Maat en L.W.L. Pauli.
Het fractiebestuur bestond in 2018 uit: drs. M.J.P.M van Gruijthuijsen, fractievoorzitter;
H.J.P.E. Koevoets. vicefractievoorzitter/penningmeester; mevrouw mr. S.M. Otters-Bruijnen,
secretaris/26 vicevoorzitter. Vanaf december is mevrouw ir. A.M.W. Dirken toegetreden tot het bestuur
als penningmeester,
Fractieondersteunina
In het boekjaar 2018 werd de fractie ondersteund door I. Beeker in dienst van de Stichting
Fractieassistentie V V.D., als communicatiemedewerker. Voorts is D.H.M.A. de Vroom in dienst van
de Stichting Fractieassistentie V.V.D., als fractiemedewerker.
De gezamenlijke fractieondersteuning bedroeg ongeveer 0,8 FTE.
Ten behoeve van het functioneren van de fractiemedewerkers is een rechtspersoon, Stichting Fractie
assistentie V.V.D, opgericht. Deze rechtspersoon ontvangt de provinciale bijdrage en betaalt de
fractiemedewerkers (afschrift akte en inschrijving KvK zie jaarverslag 2004).
Mevrouw S. van der Graaf werd in 2018 incidenteel door de WD-fractie ingehuurd als
communicatiemedewerker op freelance basis. De belastingdienst heeft voor haar een VAR (Verklaring
arbeidsrelatie) afgegeven.

Fractie activiteiten
De fractie heeft 20 keer vergaderd ter voorbereiding van commissievergaderingen en
Statenvergaderingen of met betrekking tot andere actuele zaken.
Er waren in 2018 werkbezoeken aan :
januari:
26/1 Boxtel: bezoek aan Oertijdmuseum, werkgeversvereniging SPIN bij firma Unilux,
in de middag bedrijven Dimaen en Ecotap.
Liempde: overleg met dorpsberaad Liempde in het kader van bouwlocatie Roderweg
februari:
9/2 Bergen op Zoom: Bezoek aan Brabants Landschap, Bezoekerscentrum
Kraaijenberg, Lezing door boswachter Erik de Jonge en wandeling door het gebied,
maart:
2/3 Son en Breugel: bezoek aan Omroep Brabant, firma Neways en
ondernemersvereniging Ekkersrijt.
16/3 Terheijden: bezoek aan Traais Energie Collectief.
Lage Zwaluwe: bezoek aan Willibrordusterreìn. Hooge Schaluwe: rondleiding
Raadshuis en Onze Kerk. En vervolgens weer naar Terheijden: Boerderij De Laak en
Antonius Abt Kerk.
april
13/4 Cuijk: bezoek aan De Bankier, Opgravingen in de Grotestraat Cuijk,
werklunch bij de Leerlooierij en vervolgens naar Boomkwekerij Ebben,
juni:
8/6 Breda: bezoek aan CM in de ochtend met presentatie Jeroen van Glabbeek over
digitale veiligheid. In de middag bezoek aan Gasthuisvelden, Mark Zuid,
Seeligkazerne, CSM Havenkwartier en Breda Beach STEK.
augustus:
24/8 Zundert: bezoek aan Business Centre TreePort (BTC) vervolgens naar
Boomkwekerij de Noordhoek in Schijten BTC Ontwikkellocatie nabij Hazeldonk.
september:
7/9 Gilze en Rijen: ontvangst in de raadzaal door Jan Boelhouwer: uitleg over
ontwikkelingen in de ABG gemeenten, vervolgens naar Spoorzone Rije n-^ ^ļfl^f^tie
voor politieke actualiteiten in Dongen (N629).
Ernst 8 Young Accountants LLP
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november:

21/9 Bergeijk/Eersel/Reusel: Dialoog ‘De toekomst van de Kempen en bezoek aan het
Aquinohuis in Bergeijk Vervolgens naar Alius Energy en KLG Logistics in Eersel.
In de middag bezoek aan Landbouw precisiebedrijf Jacob van Borne in Reusel
2/11 Werkendam/Altena: bezoek aan firma De Waal en volgens naar Concordia
Damen inclusief presentatie van het WMI.
12/11 werkbezoek Arne Weverling in het kader van beveiliging buitengebied en
groene Boa’s.
16/11 Veldhoven: bezoek aan ASML in het kader van 'Nationale dag van de
ondernemer'.

De fractie heeft op 22 en 23 juni 2018 een 'heiweekenď georganiseerd waar de samenwerking in de
fractie, interactie met GS, coalitie en oppositie alsmede het communicatiebeleid van de fractie is
besproken.
Verder zijn er bezoeken en ontmoetingen met verschillende volksvertegenwoordigers geweest Een
tweetal specifieke, zogenaamde Brabant ontmoetingen is georganiseerd in Den Haag om de
contacten met leden van de Tweede Kamer te faciliteren.
Op 30 juni was er een gezamenlijk diner met Brabantse coalitiepartijen in Tilburg, georganiseerd door
de WD fractie Noord-Brabant.
Een groot deel van de fractie heeft deelgenomen aan de Koningshoeven ontmoeting te BerkelEnschot met bestuurders en volksvertegenwoordigers uit Brabant op 24 augustus.
Ook de Prinsjesdag ontmoeting op 18 september in Den Haag is door leden van de fractie bezocht
Op 11 en 12 oktober was een aantal fractieleden bij het IPO congres in Brussel
Op verzoek van de fractie zijn door verschillende leden van de fractie bijeenkomsten t.b v de
beeldvorming over een veelvuldigheid aan onderwerpen bezocht.
Einde van het jaar (18 december) hebben de fractie en gedeputeerden afgesloten met een Kerstdiner
in Vught.
Communicatie
Om de herkenbaarheid en zichtbaarheid van de fractie te bevorderen wordt gebruik gemaakt van een
eigen website: www.vvdbrabant.nl. social media (facebook en twitter) en nieuwsbrieven. De fractie
wordt ondersteund door de communicatiemedewerker.
Achterban
De fractie onderhoudt nauw contact met diverse geledingen in haar achterban. Het fractiebestuur
onderhoudt de contacten met de WD Regio Zuid Onder andere door het bijwonen van vergaderingen
van dit orgaan en periodiek overleg. Er is een aantal malen extra terugkoppeling naar de leden in
Brabant gepleegd. Dit geschiedt sinds een aantal járen ook middels netwerkevenementen welke, zo is
gebleken, een goed middel zijn op informele wijze met de achterban en bestuurders te spreken over
provinciale thema’s in Breda, Tilburg en Eindhoven.
Het fractiebestuur overlegt regelmatig met de WD-fractievoorzitters in de gemeenteraden van de (7)
grote steden in Brabant.
Tevens heeft het fractiebestuur in 2018 een beraad gehad met een deel van bestuur WD Regio Zuid
ter locatie Provinciehuis.
De verschillende fractieleden bezoeken veelvuldig de regio's Wanneer specifieke provinciale thema's
worden geagendeerd draagt de fractie een deel van de kosten van de bijeenkomsten van de
regioplatforms. Deze regioplatforms hebben plaatsgevonden in Oss, Eindhoven, Rijen, Etten-Leur.
De fractieleden hebben allen een aantal lokale WD-afdelingen onder hun hoede, de zi
adoptiegemeenten. De fractieleden wonen regelmatig een vergadering bij van de lokalfe
hebben geadopteerd. Verder zijn zij eerste aanspreekpunt voor vragen vanuit hun adopi
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gemeenten.
De fractie onderhoudt contacten met WD-Statenfracties in andere provincies.
De fractie onderhoudt contacten met de WD-fracties in de Eerste en Tweede Kamer en het Europees
Parlement. Formele contacten lopen via de fractievoorzitter maar de individuele leden van de fractie
onderhouden ook regelmatig contacten met hun politieke collega's
De fractieleden nemen regelmatig deel aan activiteiten van de Brabantse WD-Bestuurdersvereniging,
de landelijke WD-Bestuurdersvereniging, van de Lokale Netwerken van de WD en aan landelijke
WD-congressen t.b.v kennisvergaring en uitwisseling over provinciale onderwerpen. Namens de
fractie zijn leden aanwezig geweest op recepties van aan- of aftredende bestuurders (b.v.
burgemeesters of wethouders).
De fractie is verder zowel collectief als individueel toegankelijk voor iedereen Alle moderne
communicatiemiddelen worden hierbij gebruikt. De eigen website en het afleggen van (persoonlijke)
werkbezoeken spelen hierin een belangrijke rol. Eveneens zijn sociale media een belangrijke
communicatiemiddel.
Op 8 december is de WD Brabantdag georganiseerd in het Provinciehuis. In het verleden werden
dergelijke dagen georganiseerd door het bestuur van de Kamercentrale Brabant. Na de overgang van
de organisatie naar de netwerkstructuur vonden deze activiteiten echter niet meer plaats De
Statenfractie vindt het belangrijk om zichtbaar te zijn voor de achterban. Daarom is gekozen voor de
eerder genoemde regiobijeenkomsten (naar de mensen toe gaan) en een Brabantdag; het ontvangen
van de leden en belangstellenden in ons huis.
Met als doelstelling: het versterken van het contact met de achterban (Brabantse WD-leden en
geïnteresseerden). We ontvingen 120 bezoekers en boden hen d.m.v. deze dag de mogelijkheid om
meer te weten te komen van de Provinciale politiek. actuele onderwerpen en om kennis te maken met
Statenleden en GS.
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