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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 1 februari 2021
Onderwerp: Subsidievaststelling na verleende voorschotten op fractiebijdragen over de periode
15 maart 2019 t/m 14 maart 2020.

Bijlagen:
 ontwerpbesluit
 rapport van bevindingen subsidieverantwoordingen fractievergoedingen provincie
Noord-Holland over de periode 15 maart 2019 tot en met 14 maart 2020.

1. 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 maart 2020 aan dertien stichtingen fractieondersteuning verzocht
de verantwoording van de ontvangen voorschotten en de aanvraag om subsidievaststelling over
de periode 15 maart 2019 tot en met 14 maart 2020 in te dienen vóór 1 juni 2020.

2. 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.
Ten aanzien van de uitgaven zijn enkele bevindingen geconstateerd. De bevindingen
worden hieronder toegelicht met het voorlopige besluit van de voorzitter voor de
subsidievaststelling per bevinding en per ondersteuningsstichting.
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PVV
De accountant beschrijft een situatie waarbij er in totaal € 529,96 is overgemaakt naar
een Paypal rekening die vervolgens is opgeheven. Er zijn geen bonnetjes aangeleverd
om de uitgaven te verantwoorden.
Nu de subsidieverordening voorschrijft dat betalingsbewijzen moeten worden overlegd,
zijn deze kosten aan te merken als onrechtmatig.
Voorlopig besluit:
- De subsidie lager vast te stellen en € 529,96 te verrekenen met een
uit te betalen voorschot.
50Plus Noord-Holland/ Partij van de Ouderen
De accountant beschrijft een situatie waarin er contante opnames gedaan zijn. Uit
navraag blijkt dat er een contante kas wordt bijgehouden waarin € 701,39 wordt
bewaard Er is echter geen kasboek en er zijn ook geen bonnetjes aangeleverd om
eventuele uitgaven te verantwoorden. Het is geen gebruikelijke praktijk voor fracties om
een contante kas aan te houden.
Nu de subsidieverordening voorschrijft dat betalingsbewijzen moeten worden overlegd,
zijn deze kosten aan te merken als onrechtmatig.
Voorlopig besluit:
- De subsidie lager vast te stellen en € 701,39 te verrekenen met een
uit te betalen voorschot.
DENK
Voor consumptiekosten is €71,55 boven de norm gedeclareerd. Er zijn daarnaast geen
bewijsstukken ontvangen voor de verantwoording van €141,52 aan uitgaven.
- De subsidie lager vast te stellen en € 213,07 te verrekenen met een uit te betalen
voorschot. De hieruit voortvloeiende vordering is reeds voldaan.
Fractie Baljeu
De fractie Baljeu declareert een abonnement op het Financieel Dagblad á € 472,50 en de
factuur hiervoor staat niet op naam van de stichting. De fractie geeft aan dit
abonnement weldegelijk te gebruiken maar kan met terugwerkende kracht de
tenaamstelling van het abonnement niet aanpassen.
Voorlopig besluit:
De fractie toe te staan de kosten van het abonnement á € 472,50 te declareren en
te verzoeken voor het volgende jaar de tenaamstelling van het abonnement in orde te
maken.
Overige fracties
Bij de overige fracties zijn geen bijzonderheden aangetroffen.
Voorlopig besluit:
De subsidie vast te stellen conform verlening.
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3. Ontwerpbesluit
Resumerend stel ik u de besluiten te nemen die in ontwerp bij deze voordracht zijn
gevoegd.

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland,

dhr. A.Th.H. van Dijk
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Ontwerpbesluit

Nr. 11-2021

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van de voorzitter van Provinciale Staten van 1 februari 2021;

gelet op artikel 33, tweede lid van de Provinciewet en de Subsidieverordening fractiebijdragen
Noord-Holland 2015;

besluiten:
1.

kennis te nemen van de voorlopige besluiten om de aanvragen voor de

subsidievaststelling over de periode 15 maart 2019 t/m 14 maart 2020 van de
ondersteuningsstichtingen van de Statenfracties: GroenLinks, VVD, FvD, D66,

PvdA, CDA, PVV, SP, PvdD, ChristenUnie, 50PLUS-PVDO, DENK en Baljeu vast te
stellen conform artikel 11, lid 2 van de Subsidieverordening fractiebijdragen
Noord-Holland 2015;
2.

dat het ontwerpbesluit, dat zijn vertaalslag krijgt in dertien besluiten van de

voorzitter van Provinciale Staten tot subsidievaststelling conform de voorlopige
besluiten, hen geen aanleiding geeft om hierover wensen en bedenkingen ter
kennis van de voorzitter te brengen.

Haarlem, 8 maart 2021
Provinciale Staten voornoemd,
, voorzitter

, statengriffier
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