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Inleiding

 
De Verordening Vergoeding Statenfracties regelt dat Provinciale Staten (PS) de fractievergoedingen 
vaststellen die per kwartaal bij voorschot zijn uitbetaald.  
Over 2012 betreft dit het gehele jaar, in dat jaar zijn er geen verkiezingen geweest die een afwijking 
van de reguliere kwartaal betalingen vragen. 
 
Rapport van bevindingen 
De accountantscontrole heeft geresulteerd in een op 1 november 2013 afgegeven goedgekeurde 
verklaring bij het geconsolideerde overzicht van bestedingen van bijdragen voor fractieonder-
steuningen over de periode 1 januari tot en met 31 december 2012. 
 
In 2012 heeft een lid van de PVV-fractie zich afgesplitst en is zelfstandig verder gegaan onder de 
naam Groep Van Rhee. De bijdrage van de provincie Drenthe aan beide partijen is evenredig 
verdeeld naar het aantal zetels. 
De accountant heeft vastgesteld dat deze afsplitsing juist is verwerkt in de geconsolideerde 
verantwoording fractiekosten. 
 
Verder zijn door de accountant ten behoeve van het rapport van bevindingen de fractieverant-
woordingen steekproefsgewijs gecontroleerd op onderliggende bewijsstukken. Daarbij zijn geen 
onregelmatigheden geconstateerd. 
 
Het saldo op 31 december 2012 resulteert bij twee fracties in een reserve die hoger is dan de 
toegestane 50% van de jaarvergoeding. Deze meerdere bedragen dienen de fracties terug te storten 
conform artikel 7 van de Verordening vergoeding Statenfracties. 
Volledigheidshalve zijn de onderliggende stukken als bijlage bij dit statenstuk opgenomen. 
 

Advies 

1. De fractievergoedingen over 2012 (inclusief verrekeningen van de vorige periode) als volgt 
definitief vaststellen: 
PvdA   € 53.024,64 
VVD   € 42.536,25 
CDA    € 32.047,88 
PVV   €   8.159,83 
SP   € 25.055,61 
ChristenUnie  €   7.356,00 
GroenLinks  € 18.813,36 
D66   € 12.692,38 
Groep van Rhee € 10.017,92 
 

2. Ingevolge artikel 7, tweede lid, van de Verordening Vergoeding Statenfracties, de fractie van 
 de ChristenUnie het surplus aan opgebouwde reserve over het jaar 2012 ad € 5.524,07 terug 
 laten storten. 
 
3. Ingevolge artikel 7, tweede lid, van de Verordening Vergoeding Statenfracties, de fractie van 
 de D66 het surplus aan opgebouwde reserve over het jaar 2012 ad € 6.791,71 terug laten 
 storten. 
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Beoogd effect 

Rechtmatigheid en van uitgaven door fracties van door de provincie beschikbaar gestelde 
vergoedingen voor fractiewerkzaamheden. 

Argumenten 

1. Op grond van de bevindingen van de accountant, de controleverklaring bij het geconsolideerd 
overzicht en op grond van de consolideerde overzichten van bestedingen van bijdragen voor 
fractieondersteuningen over 2102 kunnen de voorschotten aan de fracties, die zijn uitbetaald, 
worden vastgesteld. 

2. De fracties van de ChristenUnie en D66 hebben ultimo december 2012 een reservepositie 
opgebouwd die het maximum van 50% van de jaarbijdrage overschrijdt. Deze fracties zullen 
het surplus terug moeten storten. 
Voorgesteld wordt het terug te vorderen bedrag te verrekenen met het voorschot voor het 
eerste kwartaal 2014, dat in december 2013 zal worden uitbetaald. Voor zover het terug te 
storten bedrag de kwartaalbijdrage overschrijdt, zal aan de desbetreffende fractie een factuur 
worden gestuurd. 

 

Uitvoering 

Tijdsplanning 
Niet van toepassing. 

Financiën 
Niet van toepassing. 
 

Europese context 
Niet van toepassing. 
 

Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing. 
 

Extern betrokkenen 
Niet van toepassing. 
 

Communicatie 
Niet van toepassing. 
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Bijlagen 
1. Controleverklaring 1 november 2013 
2. Rapport van bevindingen over fractievergoedingen d.d. 1 november 2013 
3. Geconsolideerd overzicht verantwoording fractievergoedingen volgens het kasstelsel over  
 2012 
 
 
 
Assen, 11 november 2013 
Kenmerk: 46/SG/201301433 
 
 
 
 
Het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe, 
 
J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier  
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 11 november 2013, 
kenmerk 46/SG/201301433; 
 
gelet op de artikelen 6 en 7 van de Verordening Vergoeding statenfracties: 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
I. De fractievergoedingen over 2012 (inclusief verrekeningen van de vorige periode) als volgt  
 definitief vaststellen: 

PvdA   € 53.024,64 
VVD   € 42.536,25 
CDA    € 32.047,88 
PVV   €   8.159,83 
SP   € 25.055,61 
ChristenUnie  €   7.356,00 
GroenLinks  € 18.813,36 
D66   € 12.692,38 
Groep van Rhee € 10.017,92 

 
II. Ingevolge artikel 7, tweede lid, van de Verordening Vergoeding Statenfracties, de fracties van 
 de ChristenUnie en D66 het surplus aan opgebouwde reserve over het jaar 2012 terug te 
 laten storten. Het gaat om de volgende bedragen. 
 ChristenUnie € 5.524,07 
 D66  € 6.791,71 
 
 
 
 
Assen, 18 december 2013 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: Provinciale Staten van de provincie Drenthe

Wij hebben bijgaande, door ons gewaarmerkte, geconsolideerde verantwoording fractievergoedingen
(genaamd “Geconsolideerd overzicht verantwoording fractievergoedingen volgens het kasstelsel over
2012”) van de provincie Drenthe te Assen over de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december
2012 gecontroleerd. De geconsolideerde verantwoording fractievergoedingen is opgesteld onder
verantwoordelijkheid van het Presidium van de provincie Drenthe, op basis van het kasstelsel en in
overeenstemming met de verordening vergoeding Statenfracties 2011.

Verantwoordelijkheid van het Presidium
Het Presidium van de provincie Drenthe is verantwoordelijk voor het opstellen van de geconsolideerde
verantwoording fractievergoedingen, op basis van het kasstelsel en in overeenstemming met de
verordening vergoeding Statenfracties 2011. Het Presidium is tevens verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de geconsolideerde
verantwoording fractievergoedingen 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 geconsolideerde verantwoording
fractievergoedingen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming
met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan
de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde verantwoording
fractievergoedingen geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de geconsolideerde verantwoording fractievergoedingen.
De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat het overzicht 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 opmaken van de geconsolideerde verantwoording fractievergoedingen door het
Presidium van de provincie Drenthe, 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 provincie Drenthe.
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het Presidium van de provincie Drenthe
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde
verantwoording fractievergoedingen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Ernst S Voung Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies
House Onder registratienummer 0C335594. In relatie tot Ernst S Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger
van een) vennoot van Ernst S Young Accountants LLP. Ernst S Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London SEt
7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 268, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de
aansprakelijkheid is opgenomen.
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Oordeel
Naar ons oordeel is de geconsolideerde verantwoording fractievergoedingen van de provincie Drenthe te
Assen over de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 in alle van materieel belang zijnde
aspecten opgesteld op basis van het kasstelsel en in overeenstemming met de verordening vergoeding
Statenfracties 2011.

Beperking in gebruik en verspreidingskring
Wij vestigen de aandacht op Artikel 6, lid 2 van de verordening vergoeding Statenfracties 2011 waarin
uiteengezet is voor welk doel de geconsolideerde verantwoording fractievergoedingen is opgesteld en
met welke basis voor financiële verslaggeving. Hieruit volgt dat de geconsolideerde verantwoording
fractievergoedingen is opgesteld voor Provinciale Staten van de provincie Drenthe met als doel
Provinciale Staten in de gelegenheid te stellen een beslissing te nemen over de definitieve hoogte van de
tegemoetkoming per fractie. Hierdoor hoeft de geconsolideerde verantwoording fractievergoedingen
niet geschikt te zijn voor andere doeleinden. Dit doet geen afbreuk aan ons oordeel.
De geconsolideerde verantwoording fractievergoedingen en onze controleverklaring daarbij zijn
uitsluitend bestemd voor Provinciale Staten van de provincie Drenthe en kunnen derhalve niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.

Groningen, ember 2013

Ernst & oung countants LLP
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Ernst & Voung Accountants LLP
Leonard Springerlaan 17
9727 KB Groningen
Postbus 997
9700 AZ Groningen

Tel: +31 88407 1000
Fax: +31 884072505
ey.com

Provinciale Staten van de
provincie Drenthe
T.a.v. mevrouw S. Buissink, statengriffie
Postbus 122
9400 AC ASSEN

Groningen, 1 november 2013

Geachte mevrouw Buissink,

LV R S-9 CZC4Q/BW L/l g

In aansluiting op onze controle van de geconsolideerde verantwoording fractievergoedingen van de
provincie Drenthe, hebben wij het genoegen u hierbij de resultaten van onze controle te presenteren.

Deze rapportage gaat in op onze verantwoordelijkheid met betrekking tot de controle van de
geconsolideerde verantwoording fractievergoedingen, de geplande reikwijdte, onze controleverklaring
en onze belangrijkste controlebevindingen. De bevindingen hebben wij besproken met de
verantwoordelijk functionarissen van de provincie Drenthe.

Wij hebben bij de geconsolideerde verantwoording fractievergoedingen volgens het kasstelsel over 2012
een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

Deze rapportage bevat de uitkomsten van onze werkzaamheden en is als volgt ingedeeld:
1 Aard en reikwijdte van verrichte werkzaamheden.
2 Verrichte werkzaamheden en bevindingen.

Wij stellen het op prijs een en ander persoonlijk toe te lichten of uw eventuele vragen te beantwoorden.
Indien u nog vr en of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Bas-Wouter Littel,
088-407 30.

Hoogac tend,
Ernst & oun~ Accountants LLP

Ernst S Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bil Companies
House Onder registratienummer 0C335594. In relatie tot Ernst S Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger
van een) vennoot van Ernst S Young Accountants LLP. Ernst S Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London sEt
7EU, Verenigd Koninkrijk, heett haar hootdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden ziin algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking oan de
aansprakelijkheid is opgenomen.
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1 Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden
Conform de door u aan ons verleende opdracht hebben wij de geconsolideerde verantwoording
fractiekosten (genaamd “Geconsolideerd overzicht verantwoording fractievergoedingen volgens het
kasstelsel over 2012”) van de provincie Drenthe gecontroleerd. Het is de verantwoordelijkheid van het
Presidium van de provincie Drenthe om de geconsolideerde verantwoording fractievergoedingen op te
maken in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen (zijnde de verordening vergoeding
Statenfracties 2011). Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de
geconsolideerde verantwoording te verstrekken.

Wij hebben bij het geconsolideerd overzicht verantwoording fractievergoedingen volgens het kasstelsel
over 2012 een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

1.1 Beperking in het gebruik en verspreidingskring
Deze rapportage is uitsluitend bestemd voor de provincie Drenthe aangezien anderen die niet op de
hoogte zijn van het doel van de werkzaamheden de resultaten onjuist kunnen interpreteren.
Ons rapport mag om die reden niet aan derden worden verstrekt.

2 Verrichte werkzaamheden en bevindingen
2.1 Inleiding
Op 1 januari 2005 is de verordening vergoeding Statenfracties in werking getreden, welke op
20april 2011 is geactualiseerd. De artikelen 1 en 2, inclusief de toelichting op de verordening
vergoeding Statenfracties 2011, dienen als uitgangspunt voor onze werkzaamheden. In deze artikelen is
uiteengezet welke kosten in aanmerking komen om te voldoen aan de fractievergoeding. Voor een
nadere toelichting op de inhoud van deze artikelen verwijzen wij naar de verordening.

De door de fracties ingediende verantwoording hebben wij gecontroleerd met deze verordening als
norm. Bij onze werkzaamheden hebben wij gebruik gemaakt van de door de fracties aangeleverde
verantwoording en brondocumenten (facturen, bonnen, bankafschrifteri etc.).

2.2 Algemene opmerkingen inzake de verantwoordingen
2.2.1 Totstandkoming van de verantwoording fractievergoeding
De fracties dienen de uitgavenverantwoordingen op te stellen conform het voorgeschreven format.
Deze verantwoordingen worden onderbouwd door middel van onder meer facturen en
rekeningafschriften. De verschillende verantwoordingen en declaraties zijn vervolgens door de griffier
van de provincie Drenthe gecumuleerd tot één overzicht.

Alle fracties hebben het voorgeschreven format gehanteerd. Tevens heeft iedere fractie een
kostenoverzicht ingediend, waardoor de verantwoorde kosten zijn te herleiden naar de onderliggende
facturen, declaraties en betalingen.
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2.2.2 Ontvangen fractievergoedingen
In de verantwoordingen over 2012 van de fracties zijn de gedeclareerde bedragen en de ontvangen
gelden van de provincie Drenthe opgenomen, dit kan als volgt worden samengevat:

Bijdrage
volgens Werkelijke
fracties1 besteding

€ €

PVDA 53.025 59.058
VVD 42.536 43.670
CDA 32.048 36.639
PVV 8.160 24.146
SP 25.056 35.145
ChristenUnie 7.357 13.317
GroenLinks 18.813 18.940
D66 12.692 12.147
Groep van Rhee 10.018 8.192

Totaal 209.705 251.254

De bijdrage volgens de verordening bestaat uit een vaste vergoeding, een variabele vergoeding en een
(aanvullende) vergoeding voor fracties met maximaal twee leden. De verschillen tussen de
daadwerkelijke besteding en de toegekende bijdrage worden verrekend met de reserve van de partij.
De middelen in de reserve kunnen indien noodzakelijk in de toekomst worden aangewend. Het maximum
van de reserve bedraagt voor iedere fractie 50% van het voor het jaar 2012 toegekende bedrag.

In 2012 heeft een lid van de PVV-fractie zich afgesplitst en is zelfstandig verder gegaan onder de naam
Groep van Rhee. De bijdrage van de provincie Drenthe aan beide partijen is evenredig verdeeld naar
aantal zetels. Wij hebben vastgesteld dat deze afsplitsing juist is verwerkt in de geconsolideerde
verantwoording fractiekosten.

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de mate waarin partijen gebruik maken van het beschikbare budget
voor fractievergoedin gen verschilt.

De verschillen tussen de daadwerkelijke besteding en het toegekende budget zijn verrekend met de
reserve per partij. Ultimo 2012 overschrijden twee partijen de maximum reserve (ChristenUnie en D66).
Voor een overzicht van de stand van de reserves ultimo 2012 verwijzen wij naar de bijgevoegde
gewaarmerkte geconsolideerde verantwoording fractievergoedingen bij dit rapport. Het overschot in de
reserve dient door de betreffende partijen te worden terugbetaald aan de provincie Drenthe.

1 Inclusief atrekening voorgaande periode
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2.3 Aansluiting gedeclareerde bedragen met brondocumentatie en
betalingen

2.3.1 Algemene bevindingen
Over 2012 is € 251.254 gedeclareerd ten laste van het fractievergoedingenbudget. De meeste declaraties
hebben betrekking op: lonen en salarissen (inclusief loonheffing), overige personeelskosten, reis- en
verblijfkosten, werkbezoeken/cursuskosten, vergaderkosten, kantoorkosten, advertenties/hosting en
attenties/recepties. In de navolgende paragrafen zijn onze bevindingen opgenomen.

2.3.1.1 Vergoeding van reis- en verblijfkosten

Algemeen
Tijdens onze controle hebben wij geconstateerd dat een deel van de verantwoorde kosten betrekking
heeft op reis- en verblijfkosten. Op grond van Artikel 2, lid d mogen reis en verblijfkosten voor het
bijwonen van staten- en commissievergaderingen, vergaderingen van het Presidium, excursies en
werkbezoeken van staten en commissies, bijeenkomsten van het Interprovinciaal Overleg, etc. niet
worden bestreden uit de fractievergoeding. Uit de declaraties van de verschillende fracties is niet altijd
eenduidig te herleiden in welk kader de kosten zijn gemaakt. Wij raden de fracties aan in afstemming met
de provincie Drenthe een declaratieformat te ontwikkelen die gehanteerd moet worden door de
verschillende fracties waarbij duidelijk wordt aangegeven wat het doel van de reis/het verblijf is geweest.

Gehanteerde kilometervergoeding
In de toelichting op Artikel 1 van de verordening vergoeding Statenfracties 2011 is opgenomen dat bij
de vergoedingen van fractiemedewerkers, zoals reis- en verblijfkosten, aangesloten dient te worden bij
de rechtspositionele regelingen van de provincie Drenthe, zodat de verschillende fracties dezelfde regels
hanteren.

Wij hebben geconstateerd dat ten aanzien van de vergoeding van reiskosten door de verschillende
fracties verschillende kilometervergoedingen worden gehanteerd, waardoor niet alle fracties dezelfde
regels hanteren. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de gehanteerde
kilometervergoedingen:

F~aetie Gehanteerde kUometerver oedlftg
PVDA €0,10

1 VVD —— € 0,27 / € 0,19
CDA € 0,37
PVV ____ _______ €0,19 _____

SP ________ ____ €0,19
ChristenUnie _______________ € 0,37 ___________

GroenLinks ________ €0,37 / € 0,19 ___________

D66 €O,37/€O,19
1 Groep van Rhee N.v.t.; geen reis- en verblijfkosten gedeclareerd.

Omdat de door de fracties gehanteerde tarieven het maximumtarief van de provincie Drenthe niet
overschrijden, heeft voorgaande geen gevolgen voor de strekking van onze controleverklaring.
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2.3.2 Bevindingen per fractie
2.3.2.1 PVDA
Ten aanzien van de verantwoording van de PVDA hebben wij het volgende geconstateerd:

Pagina 4

Aspeet . -.

Juistheid toepassing kasstelsel.
Niet-onderbouwde uitgaven.

Kosten die niet in overeenstemming zijn met de
verordening fractievergoedingen.

Overige opmerkingen.

2.3.2.2 VVD

• Beyin~IJng
De PVDA heeft het kasstelsel juist toegepast.
Bij onze deelwaarneming hebben wij geen
uitgaven aangetroffen die niet_onderbouwd zijn.
Bij onze deelwaarneming hebben wij geen
uitgaven aangetroffen die niet in
overeenstemming zijn met de verordening
fractievergoedingen.
Geen.

Ten aanzien van de verantwoording van de VVD hebben wij het volgende geconstateerd:

As ect
Juistheid toepassing kasstelsel.
Niet-onderbouwde uitgaven.

Kosten die niet in overeenstemming zijn met de
verordening fractievergoedingen.

Overige opmerkingen.

2.3.2.3 CDA

evindin
De VVD heeft het kasstelsel juist toegepast.
Bij onze deelwaarneming hebben wij geen
uitgaven aangetroffen die niet onderbouwd zijn.
Bij onze deelwaarneming hebben wij geen
uitgaven aangetroffen die niet in
overeenstemming zijn met de verordening
fractievergoedingen.
Geen.

Ten aanzien van de verantwoording van het CDA hebben wij het volgende geconstateerd:

Aspect
Juistheid toepassing kasstelsel.

1 Niet-onderbouwde uitgaven.

Kosten die niet in overeenstemming zijn met de
verordening fractievergoedingen.

Bevindino,. .: •

Het CDA heeft het kasstelsel juist toegepast.
Bij onze deelwaarneming hebben wij geen
uitgaven aangetroffen die niet onderbouwd zijn.
Bij onze deelwaarneming hebben wij geen
uitgaven aangetroffen die niet in
over~~nst~mming 7ijn met de vernrdening
fractievergoedingen.

1 Overige opmerkingen. Geen.
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2.3.2.4 PVV
Ten aanzien van de verantwoording van de PVV hebben wij het volgende geconstateerd:

As ect ~Bevindinq . . . . . -_

Juistheid toepassing kasstelsel. De PVV heeft het kasstelsel juist toegepast. -—

Niet-onderbouwde uitgaven. Behoudens bovenstaande hebben wij bij onze
deelwaarneming geen uitgaven aangetroffen die

____________________________ niet onderbouwd zijn.

Kosten die niet in overeenstemming zijn met de Bij onze deelwaarneming hebben wij geen
verordening fractievergoedingen. uitgaven aangetroffen die niet in

overeenstemming zijn met de verordening

__________________________________ fractievergoedingen.

Overige opmerkingen. Geen.

2.3.2.5 SP
Ten aanzien van de verantwoording van de SP hebben wij het volgende geconstateerd:

Aspect Bevindin
Juistheid toepassing kasstelsel. De SP heeft het kasstelsel juist toegepast.
Niet-onderbouwde uitgaven. Bij onze deelwaarneming hebben wij geen

uitgaven aangetroffen die niet onderbouwd zijn.
Kosten die niet in overeenstemming zijn met de Bij onze deelwaarneming hebben wij geen
verordening fractievergoedingen. uitgaven aangetroffen die niet in

overeenstemming zijn met de verordening
fractievergoedingen.

Overige opmerkingen. Geen.

2.3.2.6 Christen Unie
Ten aanzien van de verantwoording van de ChristenUnie hebben wij het volgende geconstateerd:

,Asp et . - Bevindin .

Juistheid toepassing kasstelsel. De ChristenUnie heeft het kasstelsel juist

_________________________ ________ toegepast.

Niet-onderbouwde uitgaven. Bij onze deelwaarneming hebben wij geen
——___________ uitgaven aangetroffen die niet onderbouwd ziin.

Kosten die niet in overeenstemming zijn met de Bij onze deelwaarneming hebben wij geen
verordening fractievergoedingen. uitgaven aangetroffen die niet in

overeenstemming zijn met de verordening

______ _______ fractievergoedingen.

Overige opmerkingen. Geen.
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2.3.2.7 GroenLinks
Ten aanzien van de verantwoording van GroenLinks hebben wij het volgende geconstateerd:

Aspect
Juistheid toepassing kasstelsel.
Niet-onderbouwde uitgaven.

Kosten die niet in overeenstemming zijn met de
verordening fractievergoedingen.

Overicie opmerkingen.

2.3.2.8 D66

Bevindin. ~.. -

GroenLinks heeft het kasstelsel juist toegepast.
Bij onze deelwaarneming hebben wij geen
uitgaven aangetroffen die niet onderbouwd zijn.
Bij onze deelwaarneming hebben wij geen
uitgaven aangetroffen die niet in
overeenstemming zijn met de verordening
fractievergoedingen.
Geen.

Ten aanzien van de verantwoording van D66 hebben wij het volgende geconstateerd:

Aspect
Juistheid toepassing kasstelsel.
Niet-onderbouwde uitgaven.

Kosten die niet in overeenstemming zijn met de
verordening fractievergoedingen.

Overige opmerkingen.

2.3.2.9 Groep van Rhee

Bevindin
D66 heeft het kasstelsel juist toegepast.
Bij onze deelwaarneming hebben wij geen
uitgaven aangetroffen die niet onderbouwd zijn.
Bij onze deelwaarneming hebben wij geen
uitgaven aangetroffen die niet in
overeenstemming zijn met de verordening
fractievergoedingen.
Geen.

Ten aanzien van de verantwoording van Groep van Rhee hebben wij het volgende geconstateerd:

As ect - ~;Bevindin. -~

Juistheid toepassing kasstelsel. Groep van Rhee heeft het kasstelsel juist
toegepast.

Niet-onderbouwde uitgaven.

1 Kosten die niet in overeenstemming zijn met de Bij onze deelwaarneming hebben wij geen
1 verordening fractievergoedingen. uitgaven aangetroffen die niet in

overeenstemming zijn met de verordening
—- fractievergoedingen.

Overige opmerkingen. _____ ______ Geen.

Bij onze deelwaarneming hebben wij geen
uitqaven aancjetroffen die niet onderbouwd zijn.



Fractie Volgens 
provincie 
betaald in 
2012. inclusief 
verrekeningen 
vorige periode

volgens de 
fractie 
ontvangen 
bijdrage 
provincie, 
inclusief 
afrekening 
vorige 
periode

verschil        
(2-3)

Overige 
inkomsten 
volgens 
fracties t.g.v. 
fractieonders
teuning

Overige 
inkomsten 
volgens 
fracties t.g.v. 
eigen 
vermogen 
(w.o rente)

Uitgaven in 
2012 
kasstelsel

Correcties 
o.a. n.a.v. 
controle 
accountant 
en te 
verrekenen 
met eigen 
reserve *

Uitgaven 
t.l.v. eigen 
vermogen

Resultaat 
fractieonde
rsteuning 
(3+5-7)

Eigen 
reserve uit 
vorige 
periode

Eigen 
reserve incl 
eigen 
inkomsten 
incl. 
correcties 
accountant 
periode 
2012 (11+6-
9-8)

Reserve 
fractie-
ondersteuning 
vorige periode 
**

Reserve fractie-
ondersteuning 
(13+3+5-7+8)

Saldo bank Verschil met 
verantwoording         
(15-12-14)

Maximale 
reserve 
50% v/h 
jaarbedrag

Bij positieve 
bedragen 
geldt; 
terugbetalen 
(14-17) 

PvdA 53.024,64 53.024,64 0,00 2.517,86 59.058,30 1.916,56 5.220,24 -3.515,80 13.339,20 6.202,40 3.515,80 0,00 6.202,79 0,39 35.349,76 -35.349,76
VVD 42.536,25 42.536,25 0,00 181,60 43.669,99 10.475,13 -952,14 20.600,14 10.125,01 952,14 0,00 10.125,01 0,00 28.357,50 -28.357,50
CDA 32.047,86 32.047,86 0,00 36.638,69 7.188,18 -4.590,83 28.719,01 21.530,83 4.590,83 0,00 21.530,80 -0,03 21.365,24 -21.365,24
PVV 8.159,83 8.160,00 -0,17 210,00 24.145,59 -869,59 -15.775,59 -869,59 0,00 23.581,59 7.806,00 7.804,14 -1,86 16.703,74 -8.897,74
SP 25.055,61 25.056,00 -0,39 35.145,00 -111,21 -10.089,00 166,92 278,13 10.098,79 9,79 287,44 -0,48 12.527,80 -12.518,01
ChristenUnie 7.356,90 7.356,90 0,00 28,00 13.317,29 -5.932,39 2.345,69 2.345,69 23.998,69 18.066,30 20.411,99 0,00 12.542,23 5.524,07
GroenLinks 18.813,36 18.813,36 0,00 18.939,96 2.639,30 -126,60 6.112,23 3.472,93 126,60 0,00 3.471,54 -1,39 12.542,23 -12.542,23
D66 12.692,38 12.692,38 0,00 125,06 12.146,71 -298,37 670,73 -298,37 0,00 18.663,21 19.333,94 19.333,94 0,00 12.542,23 6.791,71
Groep van Rhee 10.017,92 10.017,92 0,00 8.192,03 1.825,89 0,00 0,00 0,00 1.825,89 1.825,89 0,00 4.175,93 -2.350,04
Totaal 209.704,75 209.705,31 -0,56 3.062,52 0,00 251.253,56 22.107,96 4.052,28 -38.485,73 70.115,23 43.954,99 85.527,65 47.041,92 90.993,54 -3,37 156.106,66 -109.064,74
*  Bij een aantal fracties is meer uitgegeven dan er inkomsten zijn geweest. De Reserve fractie-ondersteuning mag niet negatief komen te staan, daarom zijn bij de fracties PvdA, VVD, CDA en GroenLinks correcties aangebracht en zijn de tekorten ten laste van de eigen reserve gebracht.
** In dit overzicht is de beginstand van de fractiereserves aangesloten bij het vorigjaar vastgestelde saldo. Bij de verantwoording door de SP-fractie over 2012 is een hoger beginsaldo opgenomen dan de SP-fractie over 2011 had verantwoord. Toen is rekening gehouden met post uit een eerder jaar. Dit 
verschil is onder Correcties opgenomen, zodat het eindsaldo weer in overeenstemming is.


