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Betreft: Gevolgen afsplitsing uit de VVD fractie

Memo

Voorstel:
- Het presidium kan kennis nemen van de gevolgen van de
afsplitsing van Statenlid Van Geffen uit de VVD fractie

Inleiding

Op 22 september is door zowel de fractievoorzitter van de VVD als door
Statenlid Van Geffen een aankondiging van afsplitsing van mevrouw Van
Geffen uit de VVD fractie verzonden aan de voorzitter van PS. Mevrouw
Van Geffen heeft in haar brief aangegeven als zelfstandig Statenlid
verder te gaan onder de naam Liberaal Noord-Holland. De afsplitsing is
formeel pas definitief met ingang van de eerstvolgende
Statenvergadering op 11 oktober.
Met dit memo wordt het presidium geïnformeerd over de gevolgen van
de afsplitsing voor de fractievergoedingen, de spreektijden, de wijziging
in het vlekkenplan van de Statenzaal en de verdeling van fractieruimtes
in het fractiehuis.

Spreektijd

De oorspronkelijke spreektijd van VVD wordt verdeeld over VVD en de
afgesplitste fractie van mevrouw Van Geffen. Deze verdeling vindt
plaats naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken
fractieleden. Dit betekent dat de achtpersoonsfractie VVD 8/9e van hun
oorspronkelijke spreektijd behoudt. Het afgesplitste lid krijgt 1/9e van
de oorspronkelijke spreektijd. Dit geldt zowel voor de
spreektijdregeling voor de Statenvergadering als voor de
spreektijdregeling voor commissies.

Fractiebudget

Het fractiebudget bestaat uit een subsidie. De subsidie bestaat uit een
vaste bijdrage van € 39.797,- per aanvrager per subsidiejaar,
vermeerderd met een aanvullende bijdrage van € 6.381,- per lid van de
fractie. Aan de subsidieverlening zijn overigens voorwaarden
verbonden.
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Op grond van artikel 7, tweede lid, van de Subsidieverordening
fractiebijdragen Noord-Holland 2015 blijft bij afsplitsing van één of
meer leden van een fractie de vaste bijdrage bij de oorspronkelijke
fractie. De afgesplitste fractie ontvangt naar rato van het nog resterende
subsidiejaar een gedeelte van de aanvullende bijdrage van € 6.194,per lid van de fractie. De volgende subsidiejaren ontvangt de
afgesplitste fractie de volledige aanvullende bijdrage van € 6.194,- per
lid van de fractie.
Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de totale bijdrage van de
oorspronkelijke fractie.

Vlekkenplan Statenzaal

Het vlekkenplan voor de indeling in de Statenzaal moet worden
aangepast zodat het afgesplitste fractielid Van Geffen niet tussen de
lede van de VVD-fractie zit. Er wordt hiervoor een voorstel voorgelegd
aan het presidium

Faciliteiten
De afgesplitste fractie heeft recht op een eigen ruimte in het fractiehuis.
Indien de afgesplitste fractie een eigen ruimte wenst dan wordt de
vrijstaande ruimte J203 toegewezen aan de afgesplitste fractie.
De fractievoorzitter van de afgesplitste fractie heeft recht op een
fractievoorzitterstoelage. Fractievoorzitters ontvangen naast de
vergoeding voor hun werkzaamheden voor de duur van hun
voorzitterschap per jaar een toelage gelijk aan 1,2% van de vergoeding
op jaarbasis.
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