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t.b.v. Statenvergadering

:

19 februari 2007

Commissie

:

Financiën en Bestuurlijke Organisatie

Datum commissievergadering

:

30 januari 2007

Onderwerp

:

Fractiebijdrage

Opsteller / Telefoon

:

Nina den Boer/ 023-5144474

Standpunt commissie:
De meerderheid van de commissie gaat akkoord met het voorstel. De opmerkingen per
fractie worden voor de statenvergadering nog doorgeleid aan behandelend ambtenaar.
Standpunten fracties:
• Fractie VVD
Niet akkoord met voorstel wegens het volgende. De meerderheid van de fractie neigt
ernaar om de voorkeur uit te spreken voor de constructie van prof. Mr. Drs. A.H.M.
Dölle. Dit op grond van het principe van gelijkberechtiging.
T.a.v. afschrijvingen (art. 13 lid 4): is dat per jaar? Voor hoeveel jaar? Waarop zijn de
bedragen gebaseerd?
•

Fractie SP
De fractie is niet akkoord met het voorstel, omdat de voorkeur uitgaat naar de
constructie van prof. Mr. Drs. A.H.M. Dölle. De fractie zal zich nog nader over het
voorstel beraden.

•

Fractie CU/SGP
Akkoord met het voorstel; de verslagen van het Presidium waarbij dit voorstel aan
de orde kwam, meezenden aan PS

•

Fractie PvdA
Akkoord met voorstel; andere provincies gaan ook zo om met afsplitsingen

•

D66
Akkoord met voorstel; art.10 lid 2 stelt dat voorschotten uiterlijk 1 juni 2007 worden
overgemaakt. Dit brengt kleinere fracties in de problemen. Gewoon periodiek
doorbetalen.

•

Fractie CDA
Akkoord met voorstel; afsplitsingen niet belonen.
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•

Fractie ONH/VSP
Akkoord met het voorstel, waarbij artikel 13 lid 10 onder d verduidelijkt dient te
worden v.w.b. “specifiek geleverde prestaties”; wat is dan “niet-specifiek”.
Wellicht beter om wijze van omgang met afsplitsingen nog een statenperiode aan te
kijken?
T.a.v. afschrijvingen art. 13 lid 4: de gebruikelijke periode in het bedrijfsleven is drie
jaar; 600 euro voor abonnementen kranten: liever maximaliseren op twee
abonnementen.

De meerderheid van de commissie FBO adviseert:
 PS in te stemmen met het voorstel, met inachtneming van het bovenstaande.
 Door te zenden aan PS

Namens de voorzitter,
De commissiegriffier,

Nina den Boer.
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