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1. Omvang fractie en wijze fractieondersteuning 
Sinds de verkiezingen van 2 maart 2011 telt de provinciale Statenfractie van D66 in Noord-
Holland 6 zetels. 
 
Aan het begin van dit boekjaar bestaat de fractie uit de volgende personen: 

1. Flip de Groot (fractievoorzitter) 
2. Hein Struben (vicefractievoorzitter) 
3. Petra Hoogerwerf 
4. Ilse Zaal 
5. Zafer Yurdakul 
6. Wim Cool 
7. Andries Tijssens (commissielid Mobiliteit & Wonen) 

 
De fractie heeft voor de financiële administratie en werkgeversrol in 2007 de Stichting 
Fractieondersteuning Democraten 66 Noord-Holland opgericht – hierna genoemde de Stichting.  
 
De fractie werd gedurende het gehele boekjaar ondersteund door een fractiemedewerker, 
Conny van Stralen, voor gemiddeld 28 uur per week. De aard van de werkzaamheden is 
organisatorisch, beleidsmatig en administratief. De fractiemedewerker is in dienst bij de 
Stichting en werkt vanuit het fractiehuis van de provincie Noord-Holland aan de Paviljoenslaan 
7 in Haarlem. 
Incidenteel wordt bij afwezigheid van de vaste fractiemedewerker en voor incidentele 
werkzaamheden een fractiemedewerker van een andere d66 afdeling ingehuurd op uurbasis. 
 
De fractiemedewerker werkt met de ICT- en telecommunicatiemiddelen die de provincie 
Noord-Holland ter beschikking stelt. De fractie maakt gebruik van een standaard D66-website 
via het landelijk bureau en publiceert daarop haar activiteiten en standpunten: 
www.d66noordholland.nl Daarnaast wordt gebruik gemaakt van publiek toegankelijke 
middelen zoals Twitter @d66noordholland en Google Agenda. 
Om het mogelijk te maken voor een Statenlid om in het fractiehuis te werken is in maart 2013 
een extra fractie-laptop aangeschaft. 
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2. Verslag van de door de fractie ontplooide activiteiten 
 
In de verslagperiode zijn er 29 fractievergaderingen gehouden, veelal in het fractiehuis aan de 
Paviljoenslaan in Haarlem. In deze vergadering bereidt de fractie de commissie- en 
Statenvergaderingen voor en ontvangt bezoekers (belangenorganisaties, maatschappelijk 
middenveld, bestuurders). 
 
Statenvergaderingen 
Er hebben 10 Provinciale Statenvergaderingen (PS) plaatsgevonden in de verslagperiode. Als 
voorbereiding hierop 12 vergaderingen van de commissie Mobiliteit & Wonen, 11 
vergaderingen van de commissie Ruimte & Milieu, 11 vergaderingen van de commissie Water, 
Economie & Bestuur, 11 vergaderingen van de commissie Zorg, Cultuur & Middelen en verder 
nog vergaderingen van de auditcommissie, de agendacommissie, het presidium, het 
coördinatieoverleg Europa (COE), de statencommissie begrotingscyclus (SWBC), werkgroep 
digitalisering, voorbereidingscommissie evaluatie werkwijze en de werkgroep Arondéuslezing. 
De Statenleden van D66 nemen ook regelmatig zitting in de Hoor- en Adviescommissie (HAC). 
 
Fractie-vergaderingen 
De fractievergaderingen zijn worden binnen de reguliere vergadercyclus in principe tweemaal 
per maand op de dinsdagavond van 20:00-23:00 uur georganiseerd in het fractiehuis en op de 
maandagen voorafgaand aan de PS vergadering en worden in per half jaar ingepland. De 
uitnodiging met agenda wordt enkele dagen van te voren verstuurd. De fractie heeft een 
fractiereglement waarin de wijze van werken is vastgelegd. De vergaderingen worden 
bijgewoond door een regio-bestuurslid en gedeeltelijk door de gedeputeerde. Verslagen gaan 
naar regio-bestuur en tweede-kamerfractie. 
 
De vergaderingen zijn openbaar. Naast de vergaderingen organiseert de fractie ook 
fractiespreekuren, waarin insprekers, lokale fracties en/of leden welkom zijn.  Daar wordt 
regelmatig gebruik van gemaakt. 
 
In december heeft de fractie een vergaderavond met overnachting gehouden in Muiderberg 
voor een mid-term review en opnieuw bepalen van strategie voor rest van bestuursperiode. 
 
Naar buiten! 
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 belangenverenigingen, maatschappelijke organisaties of bedrijven. De Statenleden 
vinden deze werkbezoeken belangrijk om kennis op te doen over de achterliggende 
problematiek van de onderwerpen waarover besloten moet worden in PS. 
 
De meeste fractieleden bezoeken de landelijke D66-congressen en nemen deel aan overleggen 
met Tweede-Kamerleden over hun  beleidsterreinen en met D66-collega’s uit andere 
provincies. Ook is er contact met D66-themaafdelingen voor afstemming van het provinciale 
beleid. Enkele Statenleden bezoeken ook de jaarlijkse D66 bestuurdersbijeenkomst – dit jaar 
in oktober in Apeldoorn. 
 
Om kennis op te doen en voor interactie met belanghebbenden hebben fractieleden o.m. 
deelgenomen aan de volgende werkbezoeken en externe conferenties: 

• Maart 2012: Bijeenkomst regionale sociale agenda’s, Alliander bijeenkomst 
duurzaamheid, Netwerkdag nationale landschappen, Zuidas, Zandbergen jeugd- en 
opvoedhulp, symposium woningbouw in NH 

• April 2012: Omgevingsrecht, IJsselmeervereniging, Seminar bouwen aan steden, 
Waddengoud Texel, MRA regiodebat 

• Mei 2013: Hembrugterrein, Texel, Herbestemming, N243, RAP conferentie, D66 
conferentie Krimp op eigen kracht, Afvalzorg Nauerna 

• Juni 2013: Limburg, 
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• Juli 2012: Schiphol, Kustplaatsen, Jeugdzorg  
• September 2012: Herbestemming, Zaandam, RRAAM Almere, Amsterdam, Overijssel & 

Flevoland, Symposium Markermeer IJmeer 
• Oktober 2012: IPO jaarcongres, Natuurbeheer NPZK, conferentie Woningbouw, NZKG, 

regiodebat OV Plan Amsterdam, Symposium Natuur in het wild, Zandpoort 
• November 2012: Stivas Wieringen, Jeugddebat, Ster van Loosdrecht, Crailo, 

NS/ProRail, Limburg, lokale energieinitiatieven, EFRO Den Haag, MRA regiodebat 
landschap, havengilde-diner 

• December 2012: windenergie Haarlemmermeer, Kop op de kaart, symposium nieuwe 
afsluitdijk, Hollands Kroon, Jeugddebat 

• Januari 2013; D66 bijeenkomst herindeling & decentralisaties, Amsterdam, werkateliers 
NZKG, D66 debatavond verkeer Halfweg 

• Februari 2013: MRA congres, Rover symposium, D66 Flevoland, 
samenvoegingsbijeenjkomsten, Westpoort, Dag van LTO NHJ 

• Maart 2013: SADC, Stivas Kolhorn, NHN, Duinpolderweg 
 
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: 

• Maart 2012: werkbezoek EP-er in ’t Veld aan Westfriesland, Opvoedpoli, D66 WB NZKG 
• April 2012: Marken 
• Mei 2012: Alkmaar roze stad 
• Juni 2012: D66 Statendag Friesland, Alkmaar, Amsterdam-Zuid 
• Juli 2012: Westfriesland, Amsterdam 
• Oktober 2012: OGA, Harenkarspel,  TU Delft, Ymere, D66 jeugdzorgbijeenkomst 
• November 2012: Zuid-Holland, WB EP Brussel, Weesp 
• Januari 2013: Neprom 

 
Daarnaast organiseert de fractie bijeenkomsten met achterban, bestuurders uit Noord-Holland, 
deskundigen en/of belanghebbenden over specifieke onderwerpen als een project of een 
beleidsthema. Deze bijeenkomsten vinden veelal plaats in de fractiekamer of in het 
provinciehuis en vergen alleen consumptie- en reiskosten.  

• In april 2012 heeft de fractie een bijeenkomst gehouden om één jaar coalitie op een 
losse manier te evalueren met alle Statenleden van de coalitiepartijen.  

• Ook in april organiseerde de fractie een Noord-Hollandse bestuurdersdag op een boot in 
Amsterdam, waarvoor alle D66 raadsleden uitgenodigd werden. Het programma 
bestond uit het afstemmen van de verschillende beleidsterreinen tussen provincie en 
gemeenten. 

• In oktober is een grote themabijeenkomst georganiseerd in het provinciehuis over 
Jeugdzorg.  

• In januari 2013 werd een nieuwjaarsreceptie georganiseerd samen met het 
regiobestuur en de afdeling Haarlem. 

 
Traditioneel heeft de Statenfractie op 14 februari ter gelegenheid van Valentijnsdag 
vrijwilligers in de provincie Noord-Holland in het zonnetje gezet. Dit jaar was het thema De 
Stelling van Amsterdam. Statenleden reikten taarten uit in Penningsveer, Edam, Huizen, 
Heemskerk, Uitgeest en veel D66-afdelingen in Noord-Holland deden mee en versterkten de 
actie vanuit de Statenfractie in Ankeveen, Bloemendaal, Purmerend, Weesp, Schagen, 
Blaricum, Huizen, Den Helder, Laren, Amsterdam Nieuw-West. 
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Externe communicatie 
De fractie communiceert voornamelijk digitaal via email met een nieuwsbrief, de website 
www.d66noordholland.nl, Twitter @d66noordholland en andere sociale media. Daarnaast 
worden er voor bijeenkomsten ook af en toe uitnodigingen per post gestuurd.  
Communicatie-cijfers 2012: 

• 8 e-mail nieuwsbrieven 
• 15 persberichten 
• 67 artikelen  op de website 
• 10 schriftelijke vragen 
• 678 Tweets via @d66noordholland en 545 volgers aan einde van het jaar 
• Gemiddeld per maand 785 unieke bezoekers op de website 
• 54 keer in de pers vermeld met persoonsnaam 

 

3. Wijze van financieel beheer 

De administratie wordt gevoerd door de fractiemedewerker in nauwe samenwerking met de 
penningmeester. 
Voor het boekjaar is een begroting gemaakt voor verwachte inkomsten en uitgaven. 
 
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 begrotingspost. De nota’s worden op 
nummer gearchiveerd. 
 
De Stichting heeft geen kas, maar uitsluitend een bankrekening en twee spaarrekeningen bij 
de ING.  
 
Leveranciers die een prestatie geleverd hebben worden binnen 20 dagen betaald.  
 
Na ontvangst van alle nota’s die betrekking hebben op de boekingsperiode 15 maart 2012-14 
maart 2013 is een exploitatierekening opgesteld en vastgesteld door het bestuur. Aan de 
penningmeester is decharge verleend voor het in de verslagperiode gevoerde beleid. 

 

4. Wijze van gebruik financiële reserve 

Het toegestane reservebedrag volgens de verordening is ten hoogste 50% van het bedrag dat 
op grond van de verordening maximaal in één jaar verleend kan worden. Voor de Stichting is 
dat € 37.311. 
 
Per 14 maart 2012 beschikt de Stichting over een reserve van € 42.204.  Derhalve is er een 
terugstorting vereist van 4893 euro. Na de vaststelling van de subsidies door PS in november 
2012 is er geen betalingsnotificatie aan de fractie gezonden, zoals dat in eerdere jaren 
gebruikelijk was. Daarom is dit bedrag pas veel later in april 2013 overgemaakt. Het is wel 
meegenomen in de berekening van de resultaten van boekjaar 2012-13. 
 
Per 14 maart 2013 beschikt de Stichting over een reserve van € 36814.  Derhalve is er geen 
terugstorting vereist. 
 



5. Overzicht declaraties Statenleden 
In dit boekjaar hebben de Statenleden de onderstaande declaraties gedaan bij de 
Stichting volgens de regels en tarieven van de verordeningen en het fractiereglement. 
Reiskosten worden niet gedeclareerd door Statenleden aan wie door de provincie een ov-
jaarkaart is verstrekt (tenzij een bezoeklocatie niet bereikbaar is met het O.V.) 
 

Naam 
Betaal-
Datum 

Totaal Boek nr Reiskosten 
Consumptie 

kosten 
Verblijfs 
kosten 

Overige 
kosten 

Andries Tijssens 14-03-13 83,25 98 83,25       

06-02-13 250,00 72 250,00       

26-09-12 77,04 37 77,04       

  Totaal 410,29           

Flip de Groot 14-03-13 176,12 95 176,12       

28-01-13 337,44 65 337,44       

18-10-12 169,46 45 169,46       

24-07-12 202,70 30 170,20 32,50     

03-05-12 207,20 (71) 207,20       

  Totaal 1.092,92           

Hein Struben 14-03-13 178,34 97 178,34       

09-02-13 200,00 71       200,00 

28-01-13 582,50 67 481,00   101,50   

18-10-12 380,63 47 267,88     112,75 

24-07-12 95,22 29 86,72 8,50     

  Totaal 1.436,69           

Ilse Zaal 18-10-12 195,00 44     195,00   

  Totaal 195,00           

Petra Hoogerwerf 14-03-13 24,42 94 24,42       

20-02-13 170,00 76       170,00 

  Totaal 194,42           

Wim Cool 07-03-13 387,25 84 257,52     129,73 

28-01-13 719,03 66 617,53   101,50   

18-10-12 375,18 46 375,18       

24-07-12 462,02 27 387,02 75,00     

  Totaal 1.943,48           

Zafer Yurdakul 14-03-13 197,29 96 170,94     26,35 

08-02-13 200,54 70 200,54       

24-07-12 108,04 28 108,04       

  Totaal 505,87           
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6. Fractie- en bestuursleden 
 
Samenstelling fractie  

 

Functie Voornaam Voorletters Achternaam Woonplaats 

Statenlid Wim M.R.W.N. Cool Hauwert 

Fractievoorzitter Flip F.K. de Groot Amstelveen 

Statenlid Petra P.F. Hoogerwerf Amsterdam 

Statenlid Hein H.W. Struben Overveen 

Statenlid Zafer Z. Yurdakul Amsterdam 

Statenlid Ilse I. Zaal Zaandam 

Commissielid Andries A. Tijssens Amsterdam 

Fractiemedewerker Conny C.A. van Stralen Overveen 

 
Stichtingsbestuur 

Voorzitter    Flip de Groot 
Penningmeester & Vice Voorzitter Hein Struben 
Secretaris    Ilse Zaal 


