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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 8 oktober 2018
Onderwerp: Subsidievaststelling na verleende voorschotten op fractiebijdragen over de
periode 15 maart 2017 t/m 14 maart 2018.
Kenmerk: 1130538
Onderwerp: subsidievaststelling na verleende voorschotten op fractiebijdragen over de periode
15 maart 2017 t/m 14 maart 2018.
Bijlagen:
 ontwerpbesluit
 rapport van bevindingen subsidieverantwoordingen fractievergoedingen provincie
Noord-Holland over de periode 15 maart 2017 tot en met 14 maart 2018.

Inleiding
Op grond van de Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2015 moet elke door een
Statenfractie in het leven geroepen stichting fractieondersteuning verantwoording afleggen over
de door de provincie aan haar verstrekte subsidievoorschotten.
De verantwoording houdt in dat bij de aanvraag om subsidievaststelling het format
verantwoording fractiegelden plus onderliggende stukken en het jaarverslag overlegd worden.
Ik heb in mijn brief van 15 februari 2018 aan elf stichtingen fractieondersteuning verzocht de
verantwoording van de ontvangen voorschotten en de aanvraag om subsidievaststelling over de
periode 15 maart 2017 tot en met 14 maart 2018 in te dienen vóór 1 juni 2018.
Rapport van bevindingen
Van alle stichtingen fractieondersteuning is de verantwoording tijdig ontvangen. Het genoemde
format en onderliggende stukken zijn, na voorcontrole door de griffie, ter controle aangeboden
aan de ex artikel 217, tweede lid van de Provinciewet door uw staten aangewezen accountant
(Van Ooijen). De accountant heeft een rapport van bevindingen gemaakt, dat als bijlage bij deze
voordracht is gevoegd. De in dit rapport genoemde fracties hebben verantwoording afgelegd in
overeenstemming met het voorgeschreven format zoals opgenomen bij de Subsidieverordening
fractiebijdragen Noord-Holland 2015. De rapportage is in concept per fractie afgestemd, in het
kader van hoor en wederhoor. Ik leg het concept-besluit met mijn voorstel aan u voor opdat u
uw wensen en bedenkingen kunt uiten.
Ten aanzien van de uitgaven zijn geen bevindingen geconstateerd.
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Ontwerpbesluit
Resumerend stel ik u voor de besluiten te nemen die in ontwerp bij deze voordracht zijn
gevoegd.

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes
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Ontwerpbesluit
Nr. 49-2018
Provinciale Staten van Noord-Holland;
Gelezen de voordracht van de voorzitter van Provinciale Staten van 8 oktober 2018;
Gelet op artikel 33, tweede lid van de Provinciewet en de Subsidieverordening fractiebijdragen
Noord-Holland 2015;
besluiten:
1. kennis te nemen van het ontwerpbesluit om de aanvragen van de ondersteuningsstichtingen van de Statenfracties: VVD, PvdA, D66, SP, CDA, PVV, GroenLinks, CU-SGP,
PvdD, ONH en 50PLUS vast te stellen conform artikel 11, lid 2 van de
Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2015;
2. dat het ontwerpbesluit, dat zijn vertaalslag krijgt in elf besluiten van de voorzitter van
Provinciale Staten tot subsidievaststelling, hen geen aanleiding geeft om hierover
wensen en bedenkingen ter kennis van de voorzitter te brengen.

Haarlem, 8 oktober 2018

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier
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