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Provinciale staten van de Provincie Noord-Brabant
T.a.v. mevrouw Dortmans
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

18juni 2015
Referentie: FvK/60357490/AK/SvD

Betreft:

Controleverklaring
2014.

inzake

verantwoordingfractievergoeding

Geachte mevrouw Dortmans,
Hierbij ontvangt u in tweevoud onze getekende controleverklaring d.d. 18 mei 2015 en bijbehorende
gewaarmerkt exemplaar van de verantwoording fractievergoeding 2014.
In de bijgevoegde brief geven wij een toelichting op de uitkomsten van onze werkzaamheden.

Controleaanpak
Om tot de controleverklaring te komen, hebben wij de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
»

Wij hebben vastgesteld dat de uitgaven en de verantwoordingen voldoen aan de Wijzigingsverordening Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten 2007.

»

Wij hebben vastgesteld dat de reservering van de resterende fractiegelden plaatsvindt in
overeenstemming met de verordening.

»

Bevindingen gecommuniceerd met de penningmeesters van de fracties en de griffie.

Uitkomsten werkzaamheden
Reiskosten voor fractieleden
In 2013 was het toegestaan om reiskosten voor fractieleden ten laste van het fractiebudget te brengen.
Een enkele keer is hier gebruik van gemaakt. Vanaf 2014 is dit niet meer toegestaan op basis van een
arrest van de Hoge Raad en de brief van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties
d.d. 11 december 2013. Wij hebben vastgesteld dat de fracties hieraan hebben voldaan.

Vergoeding telefoonkosten Partij voor de Dieren
De griffie acht het niet bezwaarlijk om in dit specifieke geval en bij wijze van uitzondering het
declareren van telefoonkosten toe te staan omdat het opvoeren van reis- en verblijfskosten in dit geval
hoger zou zijn dan de opgevoerde telefoonkosten.
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Onbelaste

kilometervergoeding

De maximale onbelaste kilometervergoeding ad C 0,19 wordt door enkele fracties overschreden. Dit is
toegestaan volgens de verordening, maar een hogere vergoeding kan wel belast zijn voor de loon- of
inkomstenbelasting. Dit is afhankelijk van het antwoord op de vraag of betrokkenen in formele zin
werknemer of vrijwilliger zijn. De fiscale consequenties zijn voor de ontvanger van de hogere
vergoeding.

Onderbouwing

kosten

Enkele fracties hadden de agenda's en uitnodigingen ter onderbouwing van de verantwoorde kosten
niet volledig bijgevoegd. Aanvullend is in nagenoeg alle gevallen voldoende onderbouwing
aangeleverd. Wanneer de onderbouwing niet alsnog aangeleverd kon worden, is de verantwoording
aangepast.

Verantwoording

OSN

Van de fractie OSN hebben wij nog geen definitieve verantwoording ontvangen. Derhalve heeft deze
controleverklaring geen betrekking op de fractieverantwoording OSN 2014. I n het gewaarmerkte
exemplaar van de verantwoording fractievergoeding 2014, is de OSN dan ook niet meegenomen. In
overleg met de fractie zal een latere vaststelling plaatsvinden.

Overige

opmerkingen

Vanuit de controle van de fractieverantwoording hebben wij ook een aantal opmerkingen. Deze
opmerkingen hebben geen correcties opgeleverd maar deze punten willen wij u meegeven ter
verduidelijking en verbetering van de administratie voor de fractiekosten:
»

»

»
»

»

Enkele fracties hebben vooraf duidelijk aangegeven waarvoor bepaalde kosten voor "lief en leed"
zijn gemaakt. Dit door het te noteren op de verantwoording of een aparte bijlage ter onderbouwing
op te stellen. Wij adviseren dit voor alle fracties in het dossier op te nemen.
Wij hebben geconstateerd dat er discussie is wanneer kosten uit het fractiebudget gedekt kunnen
worden als een afvaardiging van een fractie naar een bijeenkomst gaat. Het gaat hierbij om de
scheidslijn tussen wanneer een bijeenkomst een fractiebijeenkomst is of wanneer het een
bijeenkomst is voor een statenlid. Wij adviseren de griffie hierin nadere richtlijn op te stellen.
Wij zien grote verschillen in kosten voor 'heidagen' en andere vergaderkosten tussen de fracties.
Declaraties worden in verschillende vormen ingediend, het invoeren van een vast format verdient
aanbeveling vanuit verwerking- en controledoeleinden De griffie werkt momenteel aan een
standaard formulier wat door alle fracties gebruikt kan worden.
Wij benadrukken het naleven van de planning om tot een tijdige afronding van de declaratie
fractievergoeding te kunnen komen.

Totaalbedrag aan niet-gecorrigeerde

fouten

Uit de controle blijken geen niet-gecorrigeerde fouten.
Wij verzoeken u om voor verdere verzending naar de provinciale staten zorg te dragen.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: provinciale staten van de Provincie Noord-Brabant

Wij hebben de bijgevoegde, door ons voor identificatiedoeleinden gestempelde, verantwoording
fractievergoeding 2014 van de provinciale staten fracties over 2014 gecontroleerd. De verantwoording
fractievergoeding 2014 is opgesteld door de provinciale staten fracties van de provincie NoordBrabant.

Verantwoordelijkheid

van de provinciale

statenfracties

De provinciale staten fracties van de provincie Noord-Brabant zijn verantwoordelijk voor het opstellen
van de verantwoording fractievergoeding 2014 en voor de rechtmatige totstandkoming van
verantwoorde transacties in overeenstemming met de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Noord-Brabant 2007. De provinciale staten fracties zijn tevens
verantwoordelijk voor een zodanig interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van
de verantwoording fractievergoeding 2014 mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid

van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de verantwoording op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en verordening ambtelijke
bijstand en fractieondersteuning provincie Noord-Brabant 2007 d.d. 28 november 2011. Dit vereist dat
wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en wij onze controle zodanig plannen en
uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de verantwoording geen afwijking
van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen in de verantwoording. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de
accountant toegepaste professionele oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de verantwoording een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het
maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het voor het opstellen van de verantwoording door de entiteit, gericht op het opzetten
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben
echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit.
Een controle omvat tevens het evalueren van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en van het gebruikte normenkader voor de rechtmatige totstandkoming van verantwoorde transacties.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
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Oordeel
Naar ons oordeel is de verantwoording fractievergoeding 2014 van de provinciale staten fracties van de
provincie Noord-Brabant, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming
met verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Noord-Brabant 2007.

Beperking in gebruik en

verspreidingskring

De verantwoording en onze controleverklaring daarbij zijn uitsluitend bestemd voor de provinciale
staten fracties van de provincie Noord-Brabant ter verantwoording aan de provinciale staten. De
verantwoording en controleverklaring daarbij kunnen daarom niet voor andere doeleinden worden
gebruikt. De controleverklaring (of delen daarvan) mag daarom niet, zonder onze uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming vooraf, in welke vorm dan ook, aan derden ter beschikking worden gesteld.
Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid jegens derde partijen die inzage krijgen in deze
verklaring of deze verklaring in handen krijgen.
Eindhoven, 18 juni 2015
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Origineel getekend door F . E . van Kommer RA
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Bijlage 1
Betreffende vaststelling bijdragen fractieondersteuning 2014 (afgeronde bedragen!)

2014
Omschrijving
S a l d o 31 d e c e m b e r 2 0 1 3

VVD

CDA

SP

PVV

PvdA

D66

GL

50Plus

PvdD

OSN

49.205

66.058

31.794

19.058

25.176

32.647

13.548

21.375

1.808

7.664

-/- 24.793

-/- 44.700

-/- 13.490

24.412

21.358

18.304

Correctie saldo reserve ivm onjuiste verantwoording
2013

Verrekening overschot ten opzichte van maximale
reserve 31-12-2013
Saldo 1 januari 2 0 1 4

Bijdrage 2014

Uitgaven volgens de verantwoording 2014

- / - 3.042

16.016

- / - 8.399

- / - 18.924

- / - 2.879

- / - 13.761

0

-/- 5.376

16.777

13.723

10.669

7.614

1.808

2.288

83.611

+/+74.620

+ / + 62.691

54.855

+ / + 57.461

47.001

36.540

26.064

+ / + 26.081

-/-53.647

-/-50.439

-/-48.260

-/-55.138

-/-50.046

-/-28.891

-/-33.656

-/-10.736

-/-27.740

+ A

7.836
nntb

Correctie uitgaven die niet binnen d e b e p a l i n g e n
van de verordening passen 2014

S a l d o 31 d e c e m b e r 2 0 1 4

Maximale reserve 3 0 % v a n bijdrage 2 0 1 4

Te verrekenen over 2014

54.376

44.069

32.736

15.733

24.192

31.833

13.553

22.942

-/- 25.083

-/- 21.945

-/- 18.807

- / - 16.457

- / - 17.238

- / - 14.100

- / - 10.962

-/- 7.819

29.293

22.124

13.928

0

6.953

17.732

2.591

15.123

149

-/-7.824

0

nntb

-/-2.351
nntb
BUITEN
BESLUITVORM
ING
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Model verantwoording besteding bijdrage voor fractieondersteuning 2014 van de
VVD
Met dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de bijdrage voor fractie-ondersteuning zoals die door de Provinciale
Staten van Noord-Brabant op grond van de Verordening voor ambtelijke bijstand en fractie-ondersteuning Provinciale Staten 2007 en
wijzigingsverordening 2011 aan de W D is toegekend.
Het verslag is opgesteld op basis van het kasstelsel.

Inhoudelijk v e r s l a g van de activiteiten.
Zie bijgevoegd verslag

Overzicht van de inkomsten en uitgaven 2014
Inkomsten

2014

Toegekende fractiegelden
Berekening:

Vast bedrag (zie hiernaast):

20.850,99

Variabel bedrag: C 5.230.03 per fractielid

Aantal leden

Totaal toegekende bijdrage boekjaar 2014
Uitgaven

12,00

62.760,36
83.611,35

2014

a. Personele kosten fractie ondersteuning.
Bruto salaris incl. vakantietoeslag

0,00

Sociale lasten incl pensioenpremie

0,00

Kostenvergoedingen

0,00

Opleidingskosten personeel

0,00

Overige personele lasten

2.378,53

Kosten inhuur personeel

18.825,95
21.204,48

a

]

PricewaterhouseCoopers
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identifìcatiedoeleinden

In 2014 had de fractie 2 personen in dienst, die gezamenlijk 0,5 fte's invullen.

6. Kosten fractie activiteiten
Zaalhuur incl. consumpties.

3.420,88

Publiciteit

10.484,75

Overige kosten bijeenkomsten

17.211,89

Reiskosten vrijwilligers

0,00

Onderzoekskosten

0,00

Overige kosten fractie-activiteiten

835,32
31.952,84

c Algemene kosten
Administratiekosten

299,14

Telefoon-, porto en kantoorbehoeften

190,52

Drukwerk en kopieerkosten

0,00

Huisvestingskosten

0,00

Automatisering

0,00

Literatuur

0,00
489,66

d. Overige kosten.
In de verordening is een limitatieve opsomming opgenomen van kosten die niet uit de bijdrage voor fractie ondersteuning worden betaald.
Neem hier die kosten op die niet in één van bovenstaande rubrieken te rangschikken zijn maar wel passen binnen de verordening en geef
hierop een goede toelichting

0,00
0,00
0,00

Totaal kosten

Recapitulatie

53.646,98

2014

Toe te kennen bijdrage
Maximale bijdrage

(a)

83.611,35

Fractiekosten

(b)

53.646,98

Overschot of tekort

(c)

29.964,37

Reserve positie

2014

Reserve per 1 -1 -2014

24.412,00

Bij: ( c)

29.964,37

Reserve per 31-12-2014

54.376,37

Indien de reserve negatief wordt dan nul invullen.
Verrekening

2014

Maximale toegestande reserve per eind 2014 (307 van de bijdrage in 2014)
0

Eventuele terugstorting naar de Provincie

25.083,41
-29.292,97

Let op: Indien de terugstorting negatief wordt dan nul invullen.

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 2007 en wijzigingsverordening
2011

•1%-ļĄfg*
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Datum:
Plaats

Naam Fractievoorzitter:

M r M .B.P. Geeraedts

Den Bosch

1
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Model verantwoording besteding bijdrage voor fractieondersteuning 2014 van
het CDA
Met dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de bijdrage voor fractie-ondersteuning zoals die door de Provinciale
Staten van Noord-Brabant op grond van de Verordening voor ambtelijke bijstand en fractie-ondersteuning Provinciale Staten 2007 en
wijzigingsverordening 2012 aan het CDA is toegekend.

Het verslag is opgesteld op basis van het kasstelsel.

Inhoudelijk verslag van de activiteiten.
De CDA Statenfractie bestond in 2014 uit 10 Statenleden. De CDA-fractie had in 2014 één fractiemedewerker in dienst ter ondersteuning
van de fractie. Gedurende 2014 vervulde dhr. T.J.J. van den Eisen voor 0,6 fte deze functie. De CDA-fractie houdt iedere week op
maandagavond haar fractievergadering. In principe gebeurt dat in het Provinciehuis in 's-Hertogenbosch. In 2014 heeft de fractie 8 keer
een werkbezoek naar een bedrijf of gebied in Brabant afgelegd. Daar kan de fractie zich verdiepen in een bepaalde problematiek en hoort
zij belanghebbenden en de betrokken CDA-afdelingen voor haar standpuntbepaling. Bij de CDA-fractie is de eerste opvolger nauw
betrokken bij de vergaderingen en activiteiten. Hij ontvangt een reiskostenvergoeding. Tot 11 april 2014 was dhr. W.M. van der Doelen de
eerste opvolger. Per 11 april is dhr. W.M. van der Doelen benoemd tot Statenlid i.v.m. het vertrek van mevr. A.A.H.C.M. van Extel-van
Katwijk. Vanaf 11 april is dhr. A.A.W.G. Mulders de eerste opvolger. Hij heeft als eerste opvolger geen reiskosten gedeclareerd. Per 16 mei
2014 is dhr. A.A.W.G. Mulders benoemd tot Statenlid i.v.m. het vertrek van mevr. J.C.R. Keijzers-Verschelling. De CDA Statenfractie is een
vereniging, waarvan het DB het bestuur vormt.

Overzicht van de inkomsten e n uitgaven 2014
Inkomsten

2014

Toegekende fractiegelden
Berekening:

Vast bedrag:
Variabel bedrag: C 5.230,03 per fractielid

Aantal leden

10.00

20.850,00
52.300,30

pwc

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
idťiuificatiedoeleinden

Totaal toegekende bijdrage boekjaar 2014

73.150,30

Terugstorting Kosten Frisdrank CDJA
Terugstorting Kosten Cadeau W. Govers door W D , S P , P W , G L , D66, OSN, 50Plus
Terugstoring Kosten Frisdrank CDJA mei 2014
Verkeerd overmaken onkosten Frisdrank CDJA door CDA Brabant
Terugstorting kosten kerstattentie 2013
Rente spaarrekening

31,50
75,00
47,25
47,25
221,70
1.046,81

Totale Inkomsten
Uitgaven

74.619,81

2014

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

30.910.00
0,00
512,82

795,00
0.00
0.00
32.217,82

In 2014 had de fractie 1 persoon in dienst, die 0,6 fte invult.

Ēfjh
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b. Kosten fractie activiteiten
Zaalhuur incl. consumpties.

8.221,69

Publiciteit
Overige kosten bijeenkomsten
Reiskosten vrijwilligers
Onderzoekskosten
Overige kosten fractie-activiteiten

2.000.00
2.468,40
0,00
0,00
1.771,66
14.461,75

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

0,00
345,53
0.00
0.00
1.293.43
618,75
2.257,71

d. Overige kosten.
Terugboeking Rente naar spaarrekening
Kosten rekening
Kosten extra gebruik fractiekamer

1.046,81
12,45
442,57

PneewaterhouseCooper*
Accountants N.V
Uitsluitend voor
ïdentificatiedoeleinden

In de verordening is een limitatieve opsomming opgenomen van kosten die niet uit de bijdrage voor fractie ondersteuning worden betaald.
Neem hier die kosten op die niet in één van bovenstaande rubrieken te rangschikken zijn maar wel passen binnen de verordening en geef
hierop een goede toelichting
0,00
0,00

0,00
Totaal kosten

Recapitulatie

50.439,11

2014

Toe te kennen bijdrage
Maximale bijdrage
Fractiekosten
Overschot of tekort

(a)
(b)

73.150,30
50.439,11

(c)

22.711,19

Geef in het geval van een tekort aan hoe dit wordt gedekt,

Reserve positie

2014

Reserve per 1-1-2014
Bij: ( c)

21.358,00
22.711,19

Reserve per 31-12-2014

44.069,19

Indien de reserve negatief wordt dan nul invullen.
Verrekening
2014
Maximale toegestande reserve per eind 2014 (30 Zo van de bijdrage in 2014)
Eventuele terugstorting naar de Provincie
Let op: Indien de terugstorting negatief wordt dan nul invullen.
0

21.945,09
-22.124,10

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 2007 en wijzigingsverordening
2011

Datum:

3-2-2015

Plaats

s-Hertogenbosch

Naam Fractievoorzitter:

C C . Kerkhof-Mos

Jb
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Model verantwoording besteding bijdrage voor fractieondersteuning 2014 van
de SP (Socialistische Partij)
Met dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de bijdrage voor fractie-ondersteuning zoals die door de Provinciale
Staten van Noord-Brabant op grond van de Verordening voor ambtelijke bijstand en fractie-ondersteuning Provinciale Staten 2007 en
wijzigingsverordening 2011 van de SP is toegekend.

Het verslag is opgesteld op basis van het kasstelsel.

Inhoudelijk verslag van de activiteiten.
De SPfractie bestaat uit 8 leden. De ondersteuning wordt gedaan door 2 parttime fractiemedewerkers (samen 1,07 fte). Verder wordt de
fractie nog ondersteund door B.Gerard (onbezoldigd). De medewerkers zijn in dienst bij de Stg. SPpersoneel Noord-Brabant. De aparte
bankrekening van deze stichting is dit jaar niet gebruikt en is (helaas) ook nog niet opgeheven door de voorzitter. In de weken van de
commissievergaderingen en PSvergaderingen vergadert de fractie op maandagavonden februari heeft de fractie een evaluatieve heidag
georganiseerd.In juli is er een bijeenkomst geweest met cultuurorganisaties, waarbij ook leden van de betreffende statencie zijn
uitgenodigd.In oktober heeft de fractie een openbare avond in Boxtel gehouden over energiebeleid en schaliegas. Het fractiebudget wordt
gestort op de rekening van de statenfractie. Alle betalingen zijn giraal.

Overzicht van de inkomsten en uitgaven 2014
Inkomsten

2014

Toegekende fractiegelden
Berekening:

Vast bedrag (zie hiernaast)
Variabel bedrag: C 5.230,03 per fractielid
Totaal toegekende bijdrage boekjaar 2014

Uitgaven

Aantal leden

8,00

20.850,99
41.840,24
62.691,23

2014

PricewnterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

a. Personele kosten fractie ondersteuning.
Bruto salaris incl. vakantietoeslag
25.617,57
Sociale lasten incl pensioenpremie (A+E 18.685,62
Kostenvergoedingen (reis-)
1.367,20
Opleidingskosten personeel
0,00
Overige personele lasten
0,00
Kosten inhuur personeel
0,00
45.670,39
In 2014 had de fractie 2 personen in dienst, die gezamenlijk 1.07 fte's invullen.

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

233,50
0,00
373,05
426,83
60,50
175,00
1.268,88

c. Algemene kosten
Administratiekosten (A+B)
Telefoon-, porto en kantoorbehoeften
Drukwerk en kopieerkosten
Huisvestingskosten
Automatisering
Literatuur

939,81
193,60
0,00
0,00
0,00
186,94
1.320,35

d. Overige kosten.

ļMvlr\*

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
ideiitificatiedoeleinden

In de verordening is een limitatieve opsomming opgenomen van kosten die niet uit de bijdrage voor fractie ondersteuning worden betaald.
Neem hier die kosten op die niet in één van bovenstaande rubrieken te rangschikken zijn maar wel passen binnen de verordening en geef
hierop een goede toelichting

0,00
Totaal kosten

Recapitulatie

48.259,62

2014

Toe te kennen bijdrage
Maximale bijdrage
Fractiekosten
Overschot of tekort

(a)
(b)
(c)

62.691.23
48.259,62
14.431,61

Reserve positie 2014
Reserve per 1-1-2014
Bij: ( c)

18.304,00
14.431,61

Reserve per 31-12-2014

32.735,61

Indien de reserve negatief wordt dan nul invullen.
Verrekening
2014
Maximale toegestande reserve per eind 2014 (30 Zo van de bijdrage in 2014)
Eventuele terugstorting naar de Provincie
0

18.807,37
-13.928,24

Let op: Indien de terugstorting negatief wordt dan nul invullen.

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 2007 en wijzigingsverordening
2011
Datum:
Plaats

30-4-2015
Den Bosch

Naam Fractievoorzitter:

N Heijmans

Model verantwoording besteding bijdrage voor
fractieondersteuning 2014 van Partij voor de Vrijheid
Met dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de bijdrage voor fractie-ondersteuning zoals
die door de Provinciale Staten van Noord-Brabant op grond van de Verordening voor ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten 2007 en wijzigingsverordening 2011 van Partij voor de Vrijheid, is toegekend.
Het verslag is opgesteld op basis van het kasstelsel.

Inhoudelijk verslag van de activiteiten.
Het fractiebudget wordt beheerd door de fractiepenningmeester, en is ondergebracht bij de Stichting P W NoordBrabant. Het grootste deel van het budget voor fractieondersteuning is bestemd voor personele ondersteuning van
de fractie. De P W fractie heeft een parttime fractiemedewerker en een partime beleidsmedewerker in dienst. Zij
ondersteunen de fractie in algemene zin en beleids- en dossierinhoudelijk. In 2014 is er extra ondersteuning
geweest van een stagiaire. Deze heeft een onderzoek uitgevoerd en een adviesrapport geschreven over een voor
de Brabantse PW-fractie belangrijk thema. In 2014 heeft de P W een enquêteonderzoek onder de Brabanders uit
laten voeren. De P W Noord-Brabant wisselt regelmatig van gedachten met achterban en vrijwilligers via een
achterbanbijeenkomst. Deze achterban vormt een klankbord voor de fractie. In 2014 heeft de fractie eenmaal een
achterbanavond georganiseerd. Halverwege het jaar heeft de fractie tevens een heidag georganiseerd, die naast
een brainstormsessie ook een werkbezoek aan een bijzonder Brabants landbouwbedrijf omvatte. Technisch
beheer van de fractiewebsite is uitbesteed, evenals de salarisadministratie.

Overzicht van de inkomsten en uitgaven 2014
Inkomsten

2014

Toegekende fractie
Bere Vast bedrag (zie hiernaast)
Variabel bedrag: ê 5.230,03 per fractielid

Aantal leden

Totaal toegekende bijdrage boekjaar 2014

Uitgaven

ê 18.245,00
7,00 g 36.610,21
g 54.855,21

2014

a. Personele kosten fractie ondersteuning.
Bruto salaris incl. vakantietoeslag
Sociale lasten incl pensioenpremie
Kostenvergoedingen

g
g
g

32.809,90
11.671,00
1.198,54
PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend '.'oor
identificntiedoeleinden

Opleidingskosten personeel

C

Overige personele lasten
Kosten inhuur personeel

C
c

315,88
666,11
g 4 6

-

6 6

1-43'

In 2014 had de fractie 2 personen in dienst, die gezamenlijk 0,8 fte's invullen.
6. Kosten fractie activiteiten
Zaalhuur incl. consumpties.
Publiciteit
Overige kosten bijeenkomsten
Reiskosten vrijwilligers
Onderzoekskosten
Overige kosten fractie-activiteiten

ë
C
C
C
ç
6

2.530,00

103,36
4.474^3
833,12
ë

7.940,91

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

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

141,30
23,10
ē

301,77
69,59

ē

535,76
d. Overige kosten.
In de verordening is een limitatieve opsomming opgenomen van kosten die niet uit de bijdrage voor fractie
ondersteuning worden betaald. Neem hier die kosten op die niet in één van bovenstaande rubrieken te
rangschikken zijn maar wel passen binnen de verordening en geef hierop een goede toelichting

Totaal kosten

Recapitulatie

ë 55.138,10

2014

Toe te kennen bijdrage
Maximale bijdrage
Fractiekosten
Overschot of tekort

(a)

ë 54.855,21

(b)

ë 55.138,10

(c)

ë

282,89

Het tekort zal worden gedekt uit de reserve.

Reserve positie 2014
Reserve per 112014

ë 16.016,00
ë
282,89
ë 15.733,11

Bij: ( c)
Reserve per 3112 2014
Verrekening
Maximale toegestande reserve per eind 2014 (30 Zo van de bijdrage in 2014)
o

ë 16.456,56

Eventuele terugstorting naar de Provincie
Let op: Indien de terugstorting negatief wordt dan nul invi
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 2007 en wijzigingsverordening 2011

Datum:

Naam Fractievoorzitter:

Plaats

Handtekening:

pwc

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identifícatiedoeleinden

Model verantwoording besteding bijdrage voor fractieondersteuning 2014
van de Partij van de Arbeid Brabant
Met dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de bijdrage voor fractie-ondersteuning zoals die door de
Provinciale Staten van Noord-Brabant op grond van de Verordening voor ambtelijke bijstand en fractie-ondersteuning Provinciale
Staten 2007 en wijzigingsverordening 2011 voor de PvdA is toegekend.

Het verslag is opgesteld op basis van het kasstelsel.

Inhoudelijk verslag van de activiteiten.
Zie bijlage!

Overzicht v a n de inkomsten en uitgaven 2014
Inkomsten

2014

Toegekende fractiegelden
Berekening:

Vast bedrag (zie hiernaast)
Variabel bedrag: C 5.230,03 per fractielid

Aantal leden

7.00

20.850,99
36.610,21

Totaal toegekende bijdrage boekjaar 2014

Uitgaven

57.461,20

2014

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

33.834,32
3.694,05
684,80
0,00
0,00
0,00

38.213,17

In 2014 had de fractie in de loop van het jaar 3 personen in dienst, die gezamenlijk 0,8 fte invulden (t/m augustus),
en daarna 1,02 fte. Betrof een fractiemedewerker en een communicatiemedewerker.

b. Kosten fractie activiteiten
Zaalhuur incl. consumpties.

Publiciteit

7.845,75

0,00

1

m

.

PricewateihouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificjtiedoeltinden

Overige kosten bijeenkomsten
Reiskosten vrijwilligers
Onderzoekskosten
Overige kosten fractie-activiteiten

0,00
0.00
0,00
0,00
7.845,75

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

526,24
3.361.26
0,00
0.00
0,00
100.00
3.987,50

d. Overige kosten.
In de verordening is een limitatieve opsomming opgenomen van kosten die niet uit de bijdrage voor fractie ondersteuning worden
betaald. Neem hier die kosten op die niet in één van bovenstaande rubrieken te rangschikken zijn maar wel passen binnen de
verordening en geef hierop een goede toelichting
NVT
NVT

0,00
0,00
0,00
50.046,42

Totaal kosten

Recapitulatie

2014

Toe te kennen bijdrage
Maximale bijdrage

(a)

57.461,20

Fractiekosten
Overschot of tekort

(b)

50.046,42

(c)

7.414,78

Geef in het geval van een tekort aan hoe dit wordt gedekt.

Reserve positie

2014

Reserve per 1-1-2014
Bij: ( c)

16.776,98
7.414,78

Reserve per 31-12-2014

24.191,76

Indien de reserve negatief wordt dan nul invullen.
Verrekening
2014
Maximale toegestane reserve per eind 2014 (30 Zo van de bijdrage in 2014)
Eventuele terugstorting naar de Provincie
Let op: Indien de terugstorting negatief wordt dan nul invullen.

17.238,36
-6.953,40

0

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 2007 en

Datum:
Plaats

28-apr-15
Den Bosch

Naam Fractievoorzitter:

Stijn Smeulders

Model v e r a n t w o o r d i n g b e s t e d i n g bijdrage v o o r f r a c t i e o n d e r s t e u n i n g 2014 v a n

D66
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 2007 en
wijzigingsverordening 2011 van 066. is toegekend.

Het verslag is opgesteld op basis van het kasstelsel.

Inhoudelijk verslag van de activiteiten.
Hot afgelopen jaar kende verschillende activiteiten. Allereerst natuurlijk de fractieactiviteiten rondom de commissievergaderingen en PS
verqaderingen Hiervoor is regelmatig overleg gevoerd (meestal de maandag vóór de vergadering), ook met steunfrar.tieledon. Ook zijn nr
regelmatig "heises«sios"georganiseerd om al het politieke werk voor te bereiden dat niet direct is gekoppeld aan PS of
commissievergadcnngen Er is 1 fractioassistente in dienst en er wordt intensief beroep gedaan op een vnjwilliger voor beheer en
onderhoud website 2 vrijwilligers krijgen een vergoeding, te weten de genoemde webmaster en dhr de Wit (die biļna elke
fractievergadering aanwezig is en af en toe de partij vertegenwoordigt op bijeenkomsten), vanaf augustus is een exlra fractiemedewerker
aingetrokken (7 maanden) voor organisatorische ondersteuning. Als bijzondere activiteiten springen in het oog De
terugkoppnlingsbi|eenkomst met raadsleden D66 over Brabant C en de urgentīegebieden landbouw. Ook is er een D6C
networkbijeenkomsl georganiseerd voor Brabantse wethouders, burgemeesters, europarlementariër en kamerleden in Liempde. In 2014 is
de eerste Fractievoorzitter uit de Staten gegaan en haar taken zijn overgenomen door ondergetekende, de vnjgekomen zetel is ingevuld
door de heer Smeets

Overzicht van de inkomsten en uitgaven 2014
Inkomsten 2014
Toegekende fractiegelden
Berekening:

Vast bedrag (zie hiernaast)
Variabel bedrag: ĉ 5.230,03 per fractielid

Aantal leden

Totaal toegekende bijdrage boekjaar 2014

5.00

20.850.99
26.150.15
47.001,14

Uitgaven 2014
a. Personele kosten fractie

ondersteuning.
Bruto salaris incl. vakantietoeslag
Sociale lasten incl pensioenpremie
Kostenvergoedingen
Opleidingskosten personeel

19 743,00
3 974.00
0.00
0,00

p w

.

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identiňcatiedoeleinden

Overige personele lasten
Kosten inhuur personeel

0.00
0.00
23.717,00

In 2014 had de fractie 2 personen in dienst, die gezamenlijk 0,66 fte's invullen.

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

000
0.00
1 827.53
000
000
1.605.99
3.433,52

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

122.97
0.00
0.00
0 00
143.20
36.00
302,17

d. Overige kosten.
In de verordening is een limitatieve opsomming opgenomen van kosten die niet uit de bijdrage voor fractie ondersteuning worden betaald.
Neem hier die kosten op die niet in één van bovenstaande rubrieken te rangschikken zijn maar wel passen binnen de verordening en geef
hierop een goede toelichting
representatie (attenties sprekers)
vrijwilligers

53.94
1.384.70
1 438,64

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V
Uitsluitend voor
identiřcdtiedoeieinden

Totaal kosten

28.891,33

Recapitulatie 2014
Toe te kennen bijdrage
Maximale bijdrage
Fractiekosten
Overschot of tekort

(a)
(b)

47.001.14
28.891,33

(c)

18109,81

Gp.ef in het geval van een tekort aan hoe dit wordt gedekt

Reserve positie 2014

Reserve per 1-1-2014
Bij: ( c)

13 723.00
18.109,81

Reserve per 31-12-2014

31.832,81

Indien de reserve negatief wordt dan nul invullen

Verrekening 2014
0

Maximale toegestande reserve per eind 2014 (30 Zo van de bijdrage in 2014)
Eventuele terugstorting naar de Provincie
Let o p : Indien de terugstorting negatief wordt dan nul invullen.

14.100.34
-17,732.47

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 2007 en wijzigingsverordening
2011

Datum

25-3-2015

Plaats

s-Hertogenbosch

Naam Fractievoorzitter:

M
Anne- ane Spienngs

PricewaterhouseCoopers
Accountants N V
Uitsluitc-nd voor
ideritiŕnMtiedoeleinden

Model verantwoording besteding bijdrage voor fractieondersteuning 2014 van GroenLinks
Met dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de bijdrage voor fractie-ondersteuning zoals die door de Provinciale Staten van Noord-Brabant
op grond van de Verordening voor ambtelijke bijstand en fractie-ondersteuning Provinciale Staten 2007 en wijzigingsverordening 2011 aan GroenLinks is
toegekend.

Het verslag is opgesteld op basis van het kasstelsel.

Inhoudelijk verslag van de activiteiten.
Personele bezetting 2014. Paul Smeulders; fractievoorzitter tot 15 mei. Patricia Brunklaus: Statenlid en vanaf 16 mei fractievoorzitter, Theo Bouwman; Statenlid,
Hagar Roijackers; Statenlid vanaf 16 mei 2014. Binnen de fractie is Patricia de penningmeester en Theo de secretaris. Erik Jacobs was onze (vrijwillige) website
beheerder en Alfons Prinssen verzorgt voor ons de boekhouding. Erik en Alfons ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Erik; 1500 eur, Alfons 600 euro. Joost Peters
ís op inhuurbasis incidenteel actief voor de fractie: de GroenLinks Up date, de verslaglegging van de verdiepingsavonden enz. Claudia Noatschk heeft de fractie
ondersteund in de maand december op het gebied van communicatie. Anjo Breuers is de fractiemedewerker, zij is in dienst van de stichting GroenLinks Utrecht en
gedetacheerd bij de Statenfractie voor 12 uur per week. De medewerker werkt deels vanuit thuis en deels in het provinciehuis. Activiteiten. Naast het reguliere werk
is de Statenfractie gemiddeld 2 keer per maand bij elkaar gekomen voor overleg. Afhankelijk van het seizoen vergadert de fractie op maandagmiddag, maandagavond nf dinsdagavond. De leden van de fractie hebben deelgenomen aan tal van werkbezoeken, op initiatief van de provincie, op eigen initiatief of initatief van
derde De fractieleden hebben regelmatig contact met raadsleden en wethouders van GroenLinks in Brabant. De fractie legt 2 maal per jaar verantwoording af van
haar activiteiten in een ledenvergadering. Rond een 3 tal thema's heeft de fractie verdiepingsbijeenkmsten gehouden: landbouw en megastallen, economie en
energie en mobiliteit. Website/communicatie: regelmatig worden artikelen op de GroenLinks Noord Brabant website geplaatst en na iedere PS vergadering 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.

Overzicht van de inkomsten en uitgaven 2014
Inkomsten

2014

Toegekende fractiegelden
Berekening:

Vast bedrag (zie hiernaast)
Variabel bedrag: 6 5.230,03 per fractielid

Aantal leden

3,00

20.850,00
15.690,09

Pricewn terhouseCoopers
Accountants N.V.
Ï Ï U A
jL# r V L ,

Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

Totaal toegekende bijdrage boekjaar 2014

Uitgaven

36.540,09

2014

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

17.285,76
0,00
980,08
0,00
1.600.00
0,00
19.865,84

In 2014 had de fractie 1 personen in dienst, die gezamenlijk 0,33 fte's invullen.

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

147,33
9.917.23
1.061.30
0,00
0.00
252,21
11.378,07

F

I rļ I M
» '
W

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V
Uitsluitend voor
'dentificntiedoeleinden

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

600,00
1.697,37
0,00
0,00
0,00
0,00

2.297,37
d. Overige kosten.
In de verordening is een limitatieve opsomming opgenomen van kosten die niet uit de bijdrage voor fractie ondersteuning worden betaald. Neem hier die kosten op
die niet in één van bovenstaande rubrieken te rangschikken zijn maar wel passen binnen de verordening en geef hierop een goede toelichting

Bankkosten

115.03
0,00

115,03
33.656,31

Totaal kosten

Recapitulatie

2014

Toe te kennen bijdrage
Maximale bijdrage
Fractiekosten
Overschot of tekort

(a)
(b)
(c)

36.540,09
33.656,31
2.883,78

Geef in het geval van een tekort aan hoe dit wordt gedekt

Pncewa terhouseCoopers
Accountants N.V
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

Reserve positie

2014

Reserve per 1-1-2014
Bij: ( c )

10.669,00
2.883,78

Reserve per 31-12-2014

13.552,78

Indien de reserve negatief wordt dan nul invullen.
Verrekening
2014
Maximale toegestande reserve per eind 2014 (30 zó van de bijdrage in 2014)
Eventuele terugstorting naar de Provincie
Let op: indien de terugstorting negatief wordt dan nul invullen.
0

10.962,03
-2.590,75

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 2007 en wijzigingsverordening 2011

Datum:

XXX

Plaats

XXX

Naam Fractievoorzitter:

XXX

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V,
Uitsluitend voor
idemiŕkütiedoeleinden

Model verantwoording besteding bijdrage voor fractieondersteuning 2014 van de/het
50PLUS
Met dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de bijdrage voor fractie-ondersteuning zoals die door de Provinciale Staten van NoordBrabant op grond van de Verordening voor ambtelijke bijstand en fractie-ondersteuning Provinciale Staten 2007 en wijzigingsverordening 2011 van
50PLUS. is toegekend.

Het verslag is opgesteld op basis van het kasstelsel.

Inhoudelijk verslag van de activiteiten.
De fractieondersteuning betreft één uitzendkracht die wij inhuren via Randstad. De financiële administratie wordt bijgehouden door Nollen Bureaudiensten
in Best. Voorts heeft 50PLUS t.b.v. de commissievergaderingen een groep vrijwilligers die zich inlezen voor de diverse commissies. Zij praten het statenen burgerlid bij tijdens een fractievergadering. Wij zijn provinciaal een kleine partij en het is daardoor ondoenlijk voor twee personen om zelf alle stukken te
lezen. Deze vrijwilligers ontvangen per fractievergadering een onkostenvergoeding, c.q. vrijwilligersbijdrage van C 50,00. (Totaal besteed in 2014 C 2500).
De fractievergaderingen werden voornamelijk gehouden in het Provinciehuis, soms gecatered door Hutten. Voorts heeft de fractie 50PLUS in 2014
deelgenomen aan de SeniorenExpo in Noord Brabant (Veldhoven), http://www.seniorenexpo.nl. De rekening voor deelname is in december 2014 voldaan (
C 2.090,94). Het fractiebudget wordt beheerd door Nollen Bureaudiensten. Er is voor 50PLUS een betaalrekening en een daaraan gekoppelde
spaarrekening bij de ABNAMRObank. (Zie overzicht).

Overzicht van de inkomsten e n uitgaven 2014
Inkomsten

2014

Toegekende fractiegelden
Berekening:

Vast bedrag (zie hiernaast)

20.850,99
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Variabel bedrag: ë 5230,30 per fractielid
Totaal toegekende bijdrage boekjaar 2014

Uitgaven

Aantal leden

1,00

5.230,03
26.063,71

2014

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

0,00
0,00
2.500,00
0.00
0,00
4.852,38
7.352,38

In 2014 had de fractie 0 personen in dienst, die gezamenlijk 0 fte's invullen.
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b. Kosten fractie activiteiten
Zaalhuur incl. consumpties.

Publiciteit
Overige kosten bijeenkomsten
Reiskosten vrijwilligers
Onderzoekskosten
Overige kosten fractie-activiteiten

504,48

2.090,94
0,00
0.00
0,00
0,00
2.595,42

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

544.50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
544,50

of. Overige kosten.
In de verordening is een limitatieve opsomming opgenomen van kosten die niet uit de bijdrage voor fractie ondersteuning worden betaald. Neem hier die
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kosten op die niet in één van bovenstaande rubrieken te rangschikken zijn maar wel passen binnen de verordening en geef hierop een goede toelichting

Bankkosten
Representatie

203,74
40,00

243,74
Totaal kosten

Recapitulatie

10.736,04

2014

Toe te kennen bijdrage
Maximale bijdrage
Fractiekosten
Overschot of tekort

(a)
(b)
(c)

26.063,71
10.736,04
15.327,67

Geef in het geval van een tekort aan hoe dit wordt gedekt.

Reserve positie

2014

Reserve per 112014
Bij: ( c)

7.614,00
15.327,67

Reserve per 3112 2014

22.941,67

Indien de reserve negatief wordt dan nul invullen.
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Verrekening
2014
Maximale toegestande reserve per eind 2014 (30*70 van de bijdrage in 2014)
Eventuele terugstorting naar de Provincie
Let op: Indien de terugstorting negatief wordt dan nul invullen.

7.819,11
15.122,56

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 2007 en wijzigingsverordening 2011

Datum:

1622014

Plaats

sHertogenbosch

Naam Fractievoorzitter:

H. Mondriaan
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Model verantwoording besteding bijdrage voor fractieondersteuning 2014 van
de Partij voor de Dieren
Met dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de bijdrage voor fractie-ondersteuning zoals die door de Provinciale
Staten van Noord-Brabant op grond van de Verordening voor ambtelijke bijstand en fractie-ondersteuning Provinciale Staten 2007 en
wijzigingsverordening 2011 van Partij voor de Dieren is toegekend.

Het verslag is opgesteld op basis van het kasstelsel.

Inhoudelijk verslag van de activiteiten.
De Partij voor de Dieren Noord-Brabant bestaat uit ėėn statenlid, ėėn burgerlid en twee fractiemedewerkers. De financien worden geregeld
door een stichting die het fractiebudget ontvangt. Er wordt nog steeds gewerkt met weinig externe opdrachten. Het aantal
fractiemedewerkers is gelijk aan die van 2013. De fractie komt meerdere malen per jaar bijeen voor een overleg waarin algemene fractie
aangelegenheden worden besproken. De fractievoorzitter heeft verder wekelijks tot dagelijks overleg met de fractiemedewerkers. Er is
tevens frequent contact met belangenverenigingen uit heel Brabant, reiskosten worden niet bij de stichting gedeclareerd.

Overzicht van de inkomsten en uitgaven 2014
Inkomsten

2014

Toegekende fractiegelden
Berekening:

Vast bedrag:
Variabel bedrag: ë 5.230,03 per fractielid

Aantal leden

1,00

20.850,99
5.230,03
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Totaal toegekende bijdrage boekjaar 2014
Uitgaven

26.081,02

2014

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

18.196.92
7.012,00
1.296.26
0.00
150,00
0.00
26.655,18

In 2015 had de fractie 2 personen in dienst, die gezamenlijk 1 fte invullen.

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

405.95
0.00
503,16
36.00
0,00
0.00
945,11

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

964,76
297,80
123,70
0,00
0.00
0.00
1.386,26

d. Overige kosten.
PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V
Uitsluitend voor
leut hcitiedoeluinderi

In de verordening is een limitatieve opsomming opgenomen van kosten die niet uit de bijdrage voor fractie ondersteuning worden betaald.
Neem hier die kosten op die niet in één van bovenstaande rubrieken te rangschikken zijn maar wel passen binnen de verordening en geef
hierop een goede toelichting
UWV
lening Partij voor de Dieren
teruggave belasting dienst

-356,01
-750,00
-141,00
-1.247,01

Totaal kosten

Recapitulatie

27.739,54

2014

Toe te kennen bijdrage
Maximale bijdrage
Fractiekosten
Overschot of tekort

(a)
(b)

(c)

26.081,02
27.739,54
-1.658,52

Geef in het geval van een tekort aan hoe dit wordt gedekt
het tekort wordt gedekt uit inkosten van de UWV (zwangerschap) en een lening van het partijbureau
Reserve positie

2014
1.808,00
-1.658,52

Reserve per 1-1-2014
Bij: ( c)
Reserve per 31-12- 2014

149,00

Indien de reserve negatief wordt dan nul invullen.
Verrekening
2014
Maximale toegestande reserve per eind 2014 (30 Zo van de bijdrage in 2014)
Eventuele terugstorting naar de P rovincie
0

7.824,31
0,00
^
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Let op: Indien de terugstorting negatief wordt dan nul invullen.

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 2007 en wijzigingsverordening
2011

Datum:

23-apr-15

Plaats

Rijsbergen

Naam Fractievoorzitter:

M.C. van der Wel

