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1. Omvang fractie en wijze fractieondersteuning 

Tot de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 telde de Statenfractie van D66 in Noord-
Holland 10 zetels. Bij de verkiezingen werden 3 Statenleden herkozen en in totaal 6 zetels veroverd. 
Ten behoeve van het Statenwerk wordt de fractie ondersteund door een fractiemedewerker. Er zijn 
verder onkosten ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten, communicatie- en 
bureaukosten. 
 
De fractie werd gedurende dit boekjaar ondersteund door één fractiemedewerker. Dat is 1 minder dan 
het vorige jaar en in 2019 was er geen stagiair. De aard van de werkzaamheden van de 
fractiemedewerker is organisatorisch, beleidsmatig en administratief.  
 
De fractie heeft voor de financiële administratie en werkgeversrol in 2007 de Stichting 
Fractieondersteuning Democraten 66 Noord-Holland opgericht – hierna genoemde de Stichting.  
De fractiemedewerkers zijn in dienst bij de landelijke Stichting D66 Fractiewerk en worden door de 
provinciale stichting ingehuurd. De landelijke stichting verzorgt de gehele administratieve en fiscale 
kant van het werkgeverschap. De fractiemedewerker werkt voornamelijk vanuit de fractiekamer in het 
fractiehuis van de provincie Noord-Holland in Haarlem: tot april aan de Paviljoenslaan 7 en daarna 
aan de Paviljoenslaan 5. 
 
De fractiemedewerkers hebben de beschikking over ICT- en telecommunicatiemiddelen via de 
provincie Noord-Holland. De fractie maakt gebruik van een standaard D66-website via het landelijk 
bureau en publiceert daarop haar activiteiten en standpunten: noordholland.d66.nl.  
 
De fractie werkt papierloos met tablets en gebruikt het provinciale ibabs systeem en de provinciale 
kantoorsoftware voor planning van de fractievergaderingen en als archiveringssysteem.  
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2. Verslag van de door de fractie ontplooide activiteiten 

In deze verslagperiode van 15 maart 2019 t/m 14 maart 2020 zijn er 34 fractievergaderingen 
gehouden, veelal in de ruime D66 fractiekamer op de 1e etage aan de achterzijde van Paviljoenslaan 
5 in Haarlem of – als er bezoekers werden ontvangen - in de vergaderzaal ernaast. In deze 
vergaderingen bereidt de fractie de commissie- en Statenvergaderingen voor en ontvangt bezoekers 
van lokale D66-afdelingen, belangenorganisaties, maatschappelijk middenveld, bestuurders of 
“gewone” inwoners.  
 
Coalitievorming 
Na de verkiezingen zijn er besprekingen gestart tussen verschillende partijen om te komen tot het 
vormen van een coalitie. Tussen 22 april en 12 juni is er op 26 dagen overleg geweest tussen 
onderhandelaars van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA onder leiding van formateur Laura Bromet. 
Hoofdonderhandelaars namens D66 waren Amélie Strens en Ilse Zaal. Op 12 juni is het 
coalitieakkoord “Duurzaam doorpakken” gepresenteerd en op 24 juni is het college geïnstalleerd met 
Jack van der Hoek als gedeputeerde namens D66 
 
Inwerkperiode 
Ondertussen organiseerde de Statengriffie een inwerkprogramma met tientallen netwerk- en 
kennisbijeenkomsten, werkbezoeken en een statenweekend met overnachting in Schoorl. 
 
Statenvergaderingen 
Er hebben dit boekjaar 10 Provinciale Statenvergaderingen (PS) plaatsgevonden in de verslagperiode 
met als bijzonder moment op 27 mei de verkiezingen van de Eerste Kamer.  
In 2019 waren er eerst enkele interim-commissievergaderingen voor lopende zaken en na vorming 
van een nieuw college zijn er vier commissies gevormd. D66 heeft in iedere commissie 2 zetels en is 
altijd aanwezig. 
 
Verder hebben D66 Statenleden plaatsgenomen in de rekeningencommissie, het presidium, de 
werkgroep jeugdparticipatie, bestuur Waddenfonds (plv.), de programmaraad Randstedelijke 
Rekenkamer, werkgroep Arondéuslezing. De fractie levert een commissievoorzitter (RWK), die vanuit 
die hoedanigheid lid is van de agendacommissie. 
 
Politieke instrumenten 
Statenleden van D66 hebben 5 maal schriftelijke vragen gesteld aan het college (veelal samen met 
andere partijen) en zijn in de verslagperiode (mede-) indiener van 19 aangenomen moties en 3 
aangenomen amendementen. Deze zijn te vinden op internet in het iBabs systeem van provinciale 
staten: http://www.mijnbabs.eu/babsnoordhollandweb en/of op de website http://noordholland.d66.nl 
 
Fractievergaderingen 
De fractievergaderingen zijn worden binnen de PS-vergadercyclus in principe eenmaal per maand op 
de maandagavond georganiseerd in het fractiehuis, en op de maandagochtend voorafgaand aan de 
PS vergadering. De uitnodiging met agenda wordt enkele dagen van te voren digitaal verstuurd naar 
fractie, gedeputeerden en regiobestuur via de Outlook agenda, e-mail en ibabs. De fractie heeft een 
fractiereglement waarin de wijze van werken is vastgelegd. Dit fractiereglement is door de nieuwe 
fractie gewijzigd vastgesteld op 2 september. De vergaderingen worden bijgewoond door een regio-
bestuurslid (politiek secretaris) en gedeeltelijk door de gedeputeerde. Van iedere vergadering wordt 
een verslag gemaakt. 
In mei 2019 heeft de fractie werkbezoeken gebracht en fractievergadering met overnachting 
gehouden in het Gooi. 
 
De vergaderingen zijn openbaar. Data en aanmeldgegevens staan vermeld op de website. Naast de 
vergaderingen organiseert de fractie ook fractiespreekuren, waarin insprekers, lokale fracties en/of 
leden welkom zijn.  
 
In gesprek 
De provinciale commissies bezoeken regelmatig organisaties en bedrijven in de provincie Noord-
Holland. Ook de fractie van D66 organiseert zelf regelmatig werkbezoeken of krijgt bezoek van 
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belangenverenigingen, maatschappelijke organisaties of bedrijven. In de 2019 en begin 2020 
bezochten Statenleden van D66 onder meer terreinbeherende organisaties, ANV’s, Stivas, 
belangenverenigingen, bedrijven. De Statenleden vinden deze werkbezoeken en fractiespreekuren 
belangrijk om contacten en kennis op te doen over de achterliggende problematiek van de 
onderwerpen waarover besloten moet worden in Provinciale Staten. Leden van de fractie gingen met 
een provinciale commissie meer dan twintig keer op werkbezoek bij organisaties, bedrijven, 
individuele agrarische ondernemers, scholen en meer. Er zijn ook bijeenkomsten georganiseerd door 
de Statengriffie om kennis te maken met aan de provincie gelieerde organisaties en zelf zijn de 
nieuwe Statenleden kennis gaan maken met lokale D66-afdelingen van onder meer Amsterdam, 
Alkmaar, Castricum, Heerhugowaard, Hilversum, Landsmeer, NHN, Velsen, (Groot) Waterland, 
Westfriesland, Zaanstad. 
 
Afstemming met leden en D66-afdelingen 
De fractie heeft (mede-)initiatief genomen tot een aantal (deel-)bijeenkomsten of werkbezoeken met 
het doel om kennis op te doen en af te stemmen met de achterban. Ook wordt de fractie door andere 
D66 fracties of afdelingen uitgenodigd om provinciale onderwerpen te bespreken. 
Daarnaast organiseert de fractie bijeenkomsten met achterban, bestuurders uit Noord-Holland, 
deskundigen en/of belanghebbenden over specifieke onderwerpen als een project of een 
beleidsthema of neemt deel aan door D66 landelijk georganiseerde bijeenkomsten over provinciale 
vraagstukken. Deze bijeenkomsten vinden veelal plaats in de fractiekamer of in het provinciehuis en 
vergen alleen consumptie- en reiskosten en worden in samenwerking met het regiobestuur 
georganiseerd.  
 
Twee maal per jaar organiseert het regiobestuur van D66 Noord-Holland een 
ledenvergadering/regiocongres waar Statenleden in workshops provinciale thema’s bespreken met 
leden. Ook bespreken Statenleden provinciale thema’s met lokale bestuurders tijdens D66 
bestuurdersbijeenkomsten en met Statenleden uit andere provincies op een jaarlijks georganiseerde 
landelijke D66 Statendag. In 2019 is deze door D66 Noord-Holland georganiseerd in Haarlem. 
 
 
Op 12 oktober 2019 organiseerde D66 Noord-Holland een regiocongres in het provinciehuis in 
Haarlem, dat 120 bezoekers trok. Enkele Statenleden bezochten ook de jaarlijkse tweedaagse D66 
bestuurdersbijeenkomst in september. 
 
Traditioneel heeft de Statenfractie op 14 februari ter gelegenheid van Valentijnsdag vrijwilligers in de 
provincie Noord-Holland in het zonnetje gezet. 2020 was het 29e jaar op rij! Dit jaar ontvingen 
vrijwilligers in Alkmaar, Amsterdam-Noord, Oost en -Zuid, Beverwijk, Den Helder, Haarlem, 
Heerhugowaard, Hoofddorp, Huizen, IJmuiden, Krommenie, Overveen, Purmerend, Schagen, 
Wieringerwerf en Zwanenburg een bedankje voor hun inspanningen van de lokale afdeling of van een 
Statenlid. 
 
Externe communicatie 
De fractie communiceert voornamelijk digitaal: via de website noordholland.d66.nl, Twitter 
@d66noordholland, Instagram, een Facebook-pagina en een Youtube kanaal. Nieuws uit de fractie 
wordt ook gepubliceerd in de email-nieuwsbrief van het D66 regiobestuur. Statenleden hebben 
persoonlijke social media accounts. De pers ontvangt geregeld persberichten. 
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3. Wijze van financieel beheer 

De administratie wordt gevoerd door de fractiemedewerker in nauwe samenwerking met de 
penningmeester van het Stichtingsbestuur. Voor het boekjaar is een begroting gemaakt voor 
verwachte inkomsten en uitgaven. 
 
De Stichting heeft geen kas met contant geld, maar uitsluitend een bankrekening en een 
spaarrekening bij de ING. Leveranciers worden binnen 20 dagen betaald.  
 
Facturen en declaraties worden direct na ontvangst voorzien van een boeknummer en ingeschreven 
in het Excel spreadsheet waarin de stand van zaken t.o.v. de begroting gevolgd kan worden. De 
kosten worden toegerekend aan een uitgavencategorie zoals geadviseerd door de accountant en 
Statengriffie. De nota’s worden op nummer gearchiveerd. 
 
Voor de verantwoording van de provinciale subsidie wordt het kasstelsel gehanteerd. Na ontvangst 
van alle nota’s die betrekking hebben op de boekingsperiode 15 maart 2019-14 maart 2020 is een 
verantwoordingsoverzicht opgesteld volgens de richtlijnen van de Statengriffie en vastgesteld door het 
bestuur. Aan de penningmeester is decharge verleend voor het in de verslagperiode gevoerde beleid 
in een stichtingsbestuursvergadering. 

4. Wijze van gebruik financiële reserve 

De Stichting heeft in het boekjaar iets meer geld uitgegeven dan er is binnengekomen. De reserve is 
afgenomen. 
 
Het maximaal toegestane reservebedrag volgens de provinciale verordening is ten hoogste 50% van 
het bedrag dat op grond van de verordening maximaal in één jaar aan subsidie verleend kan worden. 
Dit bedrag is bedraagt € 49.010,00.  Per 14 maart 2019 beschikte de Stichting over een reserve van 
€17.612,86.  Dit is ruim onder het toegestane maximum. 
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5. BIJLAGEN 

Fractieleden 
 
Functie Voornaam Tit./Voorl. Achternaam Woonplaats Periode 
Fractievoorzitter Ilse Dr. I. Zaal Zaandam Gehele periode 

(herkozen) 
Vicefractievoorzitter Hein Ir. H.W. Struben Overveen Tot 28 maart 
Fractiesecretaris Claudia C. Weemhoff Naarden Tot 28 maart 
Statenlid Wim W. Bakker Amsterdam Tot 28 maart 
Statenlid Tom T.M. Buijtendorp Zaandam Tot 28 maart 
Statenlid Flip F.K. de Groot Laren Tot 28 maart 
Statenlid  Suzanne S. Msc Klaassen Amsterdam Gehele periode 

(herkozen) * 
Vicefractievoorzitter Amélie A.J.C.E. Msc Strens Amsterdam Gehele periode 

(herkozen) 
Statenlid Andries A. Tijssens Amsterdam-Noord Tot 28 maart 
Statenlid Zafer Z. Yurdakul Amsterdam Tot 28 maart 
Fractiesecretaris Arja Ir. A.C. Kapitein Wognum Vanaf 28 maart 
Statenlid Marcel Mr. M.C. Steeman Castricum Vanaf 28 maart 
Statenlid Emre E.B. Kanik Purmerend Vanaf 28 maart 
Duo-commissielid Job J. Rook Amsterdam Tot 28 maart 
Fractiemedewerker ** Conny Drs. C.A. van Stralen Overveen Gehele periode 

* Suzanne Klaassen heeft op 13 maart 2020 ontslag genomen, maar dit gaat pas volgend boekjaar in. 
** Fractiemedewerker Dieder de Vries is per einde vorig boekjaar uit dienst gegaan. Enkele kosten vallen 
nog wel in dit boekjaar. 
 
 

Stichtingsbestuur 
 Naam Bestuurslid sinds-tot-vanaf 

Voorzitter Ilse Zaal Sinds 16-5-2011 
Penningmeester & vicevoorzitter Amélie Strens Sinds 26-3-2015 
Secretaris Claudia Weemhoff 26-3-2015 - 30-4-2019 
Secretaris Arja Kapitein Vanaf 1-5-2019 
 


