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Rubriek

Uitgegeven op

Inlichtingen bij

I

13 januari 2009

mw. R. Wiggers, telefoon 038 499 87 86

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009.
Besluit van Provinciale Staten d.d. 17 december 2008, besluitnr. PS/2008/788.

Provinciale Staten van Overijssel,
gelet op artikel 33 Provinciewet;
gelezen het voorstel van het Presidium 18 november 2008;

besluiten:
I.

vast te stellen de navolgende:

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie
Overijssel 2009
Paragraaf 1. Ambtelijke bijstand
Artikel 1
1.
De griffier en de secretaris dragen gezamenlijk en ieder voor zich zorg voor een vlotte,
efficiënte en correcte afhandeling van verzoeken om bijstand.
2.
Zij voeren daartoe overleg zo vaak als nodig is.
Artikel 2
1.
Een lid van Provinciale Staten wendt zich tot de griffier of een medewerker van de provincie
Overijssel met een verzoek om:
a.
feitelijke informatie van geringe omvang;
b.
inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn.
2.
Indien de medewerker twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld onder het
eerste lid, stelt hij de secretaris van die twijfel in kennis. De secretaris beslist.
3.
Een lid van Provinciale Staten wendt zich tot de griffier met een verzoek om bijstand bij het
opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.
4.
De bijstand, bedoeld in het derde lid, wordt verleend door de griffier of een medewerker van
de Griffie. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier of een medewerker van de Griffie
kan worden verleend verzoekt de griffier de secretaris, één of meer medewerkers aan te
wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.
Artikel 3
1.
Een medewerker verleent op verzoek van de griffier of de secretaris bijstand tenzij:
a.
het lid van Provinciale Staten niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking
heeft op de werkzaamheden van Provinciale Staten;
b.
dit het belang van de provincie Overijssel kan schaden.
2.
De secretaris beoordeelt of bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt.

ISSN 0920-0762

3.

Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd, deelt de secretaris dit met
redenen omkleed mee aan de griffier en aan het lid van Provinciale Staten dat het verzoek
heeft ingediend.

Artikel 4
Indien het verzoek om bijstand van een medewerker door de secretaris wordt geweigerd, kan de
griffier of het betrokken Statenlid het verzoek voorleggen aan Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde
Staten beslissen, het Presidium gehoord, zo spoedig mogelijk over het verzoek.
Artikel 5
1.
Indien een lid van Provinciale Staten niet tevreden is over door een medewerker verleende
bijstand, doet hij of de griffier hiervan mededeling aan de secretaris.
2.
Indien overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing
leggen zij de zaak voor aan Gedeputeerde Staten. Artikel 4, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 6
1.
Indien Gedeputeerde Staten of leden van het College van Gedeputeerde Staten informatie
wensen over een verzoek om bijstand of de inhoud van het gegeven advies wenden zij zich
daartoe rechtstreeks tot het betrokken lid van Provinciale Staten.
2.
Een lid van Provinciale Staten kan aangeven dat een verzoek om bijstand of de inhoud van het
gegeven advies geheim wordt gehouden.
3.
In een geval als bedoeld in het vorige lid informeert het betrokken lid de griffier of de secretaris over de beweegredenen achter de opgelegde geheimhouding.

Paragraaf 2. Fractieondersteuning
Artikel 7. Fractievergoeding
1.
De fracties, zoals bedoeld in artikel 5 van het Reglement van orde, ontvangen jaarlijks een
financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.
2.
De tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid van dit artikel bedraagt ten hoogste € 4.300,-voor elk tot die fractie behorend Statenlid vermeerderd met € 23.000,-- per fractie.
3.
De in het eerste lid genoemde bedragen wordt jaarlijks geïndexeerd conform de bij de
Programmabegroting gehanteerde indexcijfers.
Artikel 8. Bestedingsdoeleinden
1.
Fracties besteden de bijdragen om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en
controlerende rol te versterken.
2.
Kosten die namens de fractie gemaakt worden of de fractie betreffen kunnen, indien er een
fractiebesluit aan ten grondslag ligt, uit de fractievergoeding bestreden worden.
3.
De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:
• uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;
• betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke
personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten
behoeve van de fractie op basis van gespecificeerde, reële declaraties;
• giften;
• uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het
rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden toekomen.
Artikel 9. Voorschotten
1.
De vergoeding voor fractieondersteuning wordt in twee termijnen als voorschot op dat
kalenderjaar verstrekt. De eerste helft van de vergoeding voor 31 januari en de tweede helft
voor 31 juli van het betreffende kalenderjaar.
2.
In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden wordt het voorschot verstrekt voor de maanden
tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de maand
waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen Staten plaatsvindt, wordt het voorschot
verstrekt voor de overige maanden van dat jaar.
3.
Het voorschot wordt verrekend met te veel ontvangen voorschotten in jaren waarvoor de
Provinciale Staten de bedragen heeft vastgesteld bedoeld in artikel 13, zevende lid.
Artikel 10. Fractievergoeding na verkiezingen
Indien het zeteltal van een fractie tengevolge van verkiezingen verandert, wijzigt de bijdrage op de
eerste dag van de maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen
Provinciale Staten plaatsvindt.
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Artikel 11. Splitsing van fracties
Bij splitsing van een fractie wordt de vaste component uit de fractievergoeding niet herverdeeld,
maar blijft bij de oorspronkelijk gekozen fractie. De variabele component uit de vergoeding wordt
naar evenredigheid van de aantallen leden van de nieuw gevormde fracties verdeeld.
Artikel 12. Opbouw financiële reserve
Een fractie is bevoegd het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van het jaarlijks aan haar toekomende bedrag te reserveren ter besteding in volgende jaren.
Artikel 13. Financiële verantwoording
1.
Onverminderd het bepaalde in artikel 12 legt elke fractie, binnen drie maanden na het einde
van een kalenderjaar, aan Provinciale Staten verantwoording af over de besteding van de
bijdrage voor fractieondersteuning door middel van een verslag. Overeenkomstig geldt deze
verplichting aan het eind van de zittingsperiode van Provinciale Staten.
2.
De verslaglegging vindt plaats aan de hand van het bij deze verordening gevoegde format
(Afrekening bestedingen tegemoetkoming Statenfracties).
3.
De fractie draagt er zorg voor dat er een adequate administratie wordt gevoerd. De fractie
mag de uitoefening van de administratieve taken uitbesteden aan een administratiekantoor of
een stichting. De fractie zelf blijft verantwoordelijk.
4.
De fracties zijn gehouden alle documenten en bewijsstukken, gedurende de wettelijke termijn
(fiscale bewaarplicht) van 7 jaar beschikbaar te houden. Penningmeesters zijn gehouden een
volledig en juist overdrachtsdossier voor hun eventuele opvolger op te stellen.
5.
Bij splitsing van de fractie wordt, onder overlegging van een verslag, een extra verantwoording
afgelegd waarin wordt aangegeven dat eventuele reserve bij de oorspronkelijk gekozen fractie
achter blijven.
6.
Controle van het verslag vindt plaats door de accountant, belast met de controle van de
jaarrekening. De accountant brengt advies uit aan Provinciale Staten.
7.
Provinciale Staten stellen na ontvangst van het advies van de accountant de bedragen vast
van:
a.
de uitgaven van een fractie die in het vorige kalenderjaar uit de bijdrage bekostigd zijn;
b.
de wijziging van de reserve;
c.
de resterende reserve;
d.
de verrekening tussen de in onderdeel a genoemde uitgaven en het ontvangen voorschot
en, voor zover nodig, de hoogte van de terugvordering van ontvangen voorschotten.
8.
Aan het eind van de Statenperiode stort de fractie te veel ontvangen voorschotten, na ontvangst van de factuur hierover, terug.
Artikel 14. Opschorting
Indien de fractie niet binnen de in artikel 13, lid 1, genoemde termijn het daartoe strekkende verslag heeft ingediend, wordt de uitbetaling van de fractievergoeding opgeschort tot aan de verplichting is voldaan.
Artikel 15. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de 22ste dag na uitgifte van het Provinciaal blad
waarin het besluit van Provinciale Staten is geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2009.

II.

dat het, mits er een fractiebesluit aan ten grondslag ligt, mogelijk is om de kosten voor opleiding van Statenleden ten laste van het fractiebudget te brengen, vanaf de datum dat hetgeen
hierover in artikel 7 van de Verordening rechtspositie Statenleden, gedeputeerden en
commissieleden 2007 is geregeld is ingetrokken;

III.

dat de verordening in werking treedt na publicatie in het Provinciaal blad, onder gelijktijdige
intrekking van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel
2003 en alle rechtsvoorgangers.

Zwolle, 17 december 2008.
Provinciale Staten voornoemd.
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