
Besluitl-S 2020-925

Provinciale Staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe van g maart 2020, kenmerk
11t5Gt202000762,

gelet op artikel 31 van de Provinciewet

BESLUITEN

De Verordening vergoeding Statenfracties 2019 als volgt te wijzigen.
a. Het opnemen van een begripsomschrijving, die luidt als volgt:

- Fractielid: lid van Provinciale Staten (PS);

- Bijzonder commissielid, niet zijnde Statenlid (verder te noemen bijzonder commissielid):
persoon als zodanig benoemd door PS in een Statencommissie en op de kieslijst van
zijnl haar f ractie staat;

- Fractiemedewerker: persoon die werkzaamheden verricht voor een fractie op basis van
een overeenkomst en die door de betreffende fractie bij de griffier formeel is aangemeld;

- Steunfractielid: persoon, die werkzaamheden verricht voor de fractie, niet zijnde een
fractielid, bijzonder commissielid of fractiemedewerker, en die door de betreffende fractie
bij de griffier formeel is aangemeld.

b. Toevoegen van artikel 1a, die luidt als volgt:
- Een bijzonder commissielid mag zijn reis- en verblijfkosten declareren ten laste van de

fractievergoeding voor zover deze kosten in fractieverband zijn gemaakt ten behoeve van
gezamenlijke fractiebijeenkomsten ;

- Een steunfractielid mag voor zijn werkzaamheden die hij/zij voor de fractie verricht op
basis van een vrijwilligersovereenkomst, een vergoeding ontvangen ten laste van de
fractievergoeding.

c. Toevoegen van artikel 2a, die luidt als volgt:
- Elektronische apparatuur (bijvoorbeeld tablet of computer) die is bekostigd vanuit de

fractievergoeding blijft bij uitdiensttreding van de fractiemedewerker eigendom van de
fractie;

- B¡j opheffing van de fractie kan deze elektronische apparatuur worden teruggevorderd
door de provincie.

ll. De aldus gewijzigde verordening wordt aangeduid als Verordening vergoeding Statenfracties
2020. De wijziging treedt met terugwerkende kracht in werking per '1 april 2020 onder getijktijdige
intrekking van het besluit van 27 mei 2019 met betrekking tot de Verordening vergoeding
Statenfracties 2019.

Assen, 20 mei2020

Provinciale Staten

, voorzitter , griffier


