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1. Omvang fractie en wijze fractieondersteuning 

Sinds de verkiezingen van 18 maart 2015 telt de provinciale Statenfractie van D66 in Noord-Holland 
10 zetels: een groei van 4 zetels. De oude Statenleden hebben op 25 maart afscheid genomen en de 
nieuwe Statenleden zijn op 26 maart geïnstalleerd. In het begin van dit boekjaar is de fractie als 
gevolg hiervan bijna geheel vernieuwd en daarop is ook het stichtingsbestuur gewijzigd. De fractie is 
na enige tijd aangevuld met een duo-commissielid - eerst als aanvulling op onze bezetting in de 
commissie Mobiliteit & Financiën en na het vertrek van een Statenlid in de commissie Natuur, 
Landbouw & Milieu. 
 
Ten behoeve van het Statenwerk wordt de fractie ondersteund door fractiemedewerkers en zijn er 
onkosten ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten, reiskosten, bureaukosten en adviezen 
door derden. 
 
De fractie werd gedurende het gehele boekjaar ondersteund door een fractiemedewerker voor 32 uur 
per week en vanaf 1 november 2015 ook door een tweede fractiemedewerker voor 32 uur. De aard 
van de werkzaamheden van de fractiemedewerkers is organisatorisch, beleidsmatig en administratief. 
In de vorige periode werd incidenteel bij afwezigheid van de vaste fractiemedewerker een 
fractiemedewerker van een andere d66 afdeling ingehuurd op uurbasis. Na aantreden van de tweede 
fractiemedewerker was dit niet meer nodig. 
 
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 Stichting en werken vanuit het fractiehuis van de provincie 
Noord-Holland aan de Paviljoenslaan 7 in Haarlem. 
 
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. Daarnaast wordt 
gebruik gemaakt van publiek toegankelijke middelen zoals Twitter @d66noordholland, Facebook en 
Google Agenda en Drive. 
 
De fractie werkt papierloos met tablets en gebruikt het provinciale ibabs systeem 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 2015 t/m 14 maart 2016 zijn er 30 fractievergaderingen 
gehouden, veelal in het fractiehuis aan de Paviljoenslaan in Haarlem. In deze vergaderingen bereidt 
de fractie de commissie- en Statenvergaderingen voor en ontvangt bezoekers (belangenorganisaties, 
maatschappelijk middenveld, bestuurders). In de zomer van 2015 heeft de fractie grotere kantoor- en 
vergaderruimte in het fractiehuis gekregen, zodat de fractievergaderingen in het fractiehuis gehouden 
blijven kunnen worden. 
 
Start van de nieuwe Statenfractie 
Het begin van de nieuwe Statenperiode stond in het teken van coalitieonderhandelingen. Hieraan 
hebben Joke Geldhof en Ilse Zaal als hoofdonderhandelaars vanuit de fractie deelgenomen. Deze 
hebben geresulteerd in een coalitieakkoord “Ruimte voor [groene] groei”. 
Nieuwe, maar ook terugkerende Statenleden hebben deelgenomen aan het introductieprogramma, 
dat bestond uit kennisbijeenkomsten en werkbezoeken aan regio’s en provinciale projecten en 
organisaties. 
De fractie hield zelf een startbijeenkomst op 19 en 20 juni in Wijk aan Zee. 
 
Statenvergaderingen 
Er hebben 10 Provinciale Statenvergaderingen (PS) plaatsgevonden in de verslagperiode. Als 
voorbereiding hierop 8 vergaderingen van de commissie Mobiliteit & Financiën, 8 vergaderingen van 
de commissie Ruimte, Water & Wonen, 9 vergaderingen van de commissie Economie, Energie & 
Bestuur, 6 vergaderingen van de commissie Natuur, Landbouw & Milieu.  
Verder hebben D66 Statenleden deelgenomen aan vergaderingen van de auditcommissie, de 
agendacommissie, het presidium, werkgeverscommissie, het coördinatieoverleg Europa (COE), 
bestuur Waddenfonds, bestuur GNR, het IPO, de programmaraad Randstedelijke Rekenkamer, 
klankbordgroep energietransitie en de werkgroepen digitalisering, milieu & natuur, werkwijze PS, 
referendumverordening.  
 
Politieke instrumenten 
Statenleden van D66 hebben 10 maal schriftelijke vragen gesteld aan het college en zijn in de 
verslagperiode (mede-) indiener van 6 aangenomen moties en 3 aangenomen amendementen. Deze 
zijn te vinden op internet in het iBabs systeem van provinciale staten: 
http://www.mijnbabs.eu/babsnoordhollandweb 
 
Fractievergaderingen 
De fractievergaderingen zijn worden binnen de PS-vergadercyclus in principe tweemaal per maand op 
de dinsdagavond georganiseerd in het fractiehuis, en op de maandagen voorafgaand aan de PS 
vergadering. De plenaire fractievergaderingen worden voorbereid in clustervergaderingen per 
commissie. De uitnodiging met agenda wordt enkele dagen van te voren verstuurd naar fractie, 
gedeputeerden, regiobestuur en fractievolgers. De fractie heeft medio 2015 het fractiereglement 
vernieuwd waarin de wijze van werken is vastgelegd. De vergaderingen worden bijgewoond door een 
regio-bestuurslid (politiek secretaris) en gedeeltelijk door de gedeputeerden. Van iedere vergadering 
wordt een verslag gemaakt. 
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. Daar wordt regelmatig gebruik van gemaakt. In deze Statenperiode meer dan 10 
keer. 
 
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 
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 Provinciale Staten.  
 
De meeste fractieleden bezochten de landelijke D66-congressen in april en oktober en nemen deel 
aan overleggen met afdelingen in Noord-Holland. Er is contact met Tweede Kamerleden over hun 
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beleidsterreinen en met D66-collega’s uit andere provincies. Ook is er contact met D66-
themaafdelingen voor afstemming van het provinciale beleid. Enkele Statenleden bezochten ook de 
jaarlijkse D66 bestuurdersbijeenkomst in september in Den Haag en de landelijke D66-Statendag in 
juni in Middelburg. 
 
Kennis vergaren 
Om kennis op te doen en voor communicatie over en weer met belanghebbenden hebben fractieleden 
o.m. deelgenomen aan de kennis/netwerkbijeenkomsten en werkbezoeken van de Statencommissies. 
Dit waren o.a. culturele bijeenkomsten zoals Uitmarkt, Opening Huis van Hilde, Willem 
Arondéuslezing, netwerkbijeenkomsten zoals het Havengildediner, landbouwtentoonstelling in 
Opmeer. IPO congres, kennisbijeenkomsten en/of werkbezoeken georganiseerd door de Provincie 
zelf of Terrein Beheer Organisaties (TBO), PWN, Ontwikkelingsbedrijf NHN, LTO, NZKG, STIVAS, 
Schiphol, Gemeente Medemblik over onderwerpen als RO-projecten, Jaar van de Ruimte, economie, 
wonen, omgevingswet, natuur, biologische landbouw, MRA agenda, Stelling van Amsterdam, 
zonneparken, wind-op-land, Duinpolderweg, luchtvaart, waterrecreatie, waterveiligheid en meer. 
 
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 is 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 afdelingsbestuur 
georganiseerd. Ook bezoeken Statenleden bijeenkomsten van D66 afdelingen in Noord-Holland over 
relevante thema’s. Een overzicht/selectie: 

 Ledenbijeenkomst verantwoording coalitieakkoord – juni 2015 in Beverwijk. 

 D66 NH werkbezoeken aan Waterland in april en augustus. 

 D66 werkbezoek aan Heerhugowaard in september. 

 D66 werkbezoek aan Haarlemmerliede & Spaarnwoude – september. 

 Landelijk D66 congres in april in Rotterdam en oktober in Amsterdam. 

 D66 NH werkbezoeken aan Zandvoort – april en november. 

 D66 NH werkbezoek aan Egmond en Bergen – januari 2016. 

 D66 NH Nieuwjaarsreceptie in Hilversum – januari. 

 D66 NH werkbezoeken aan landelijk Amsterdam Noord – nov en januari. 

 D66 TK en NH werkbezoek aan Haarlemmermeer – februari. 

 D66 regio- en afdelingsbijeenkomsten in bijna alle gemeenten van Noord-Holland. 

 Landelijk platform duurzaamheid en ruimte & mobiliteit. 
 
Op 16 september 2015 heeft de Statenfractie in het provinciehuis een avondsymposium over zero-
emissie openbaar vervoer georganiseerd met sprekers en deelnemers uit de publieke en private 
sector en wetenschap. 
 
Traditioneel heeft de Statenfractie op 14 februari ter gelegenheid van Valentijnsdag vrijwilligers in de 
provincie Noord-Holland in het zonnetje gezet. 2016 was het 25

e
 jaar op rij! Dit jaar ontvingen 

vrijwilligers van de Buiksloterkerk, Natuurgidsen van Landschap Noord-Holland en de Historische 
Kring Diemen een Valentijnstaart uit handen van een Statenlid. 
 
Zeer vereerd waren we toen de Jonge Democraten de Statenfractie en de commissie RWW 
bezochten op 18 januari 2016. 
 
Externe communicatie 
De fractie communiceert voornamelijk digitaal: via email met een e-mail nieuwsbrief naar leden van 
D66, de website noordholland.d66.nl, Twitter @d66noordholland en Facebook en andere social 
media. Ook hebben Statenleden persoonlijke social media accounts. De website is in 2013 geheel 
vernieuwd en op Facebook is een eigen pagina gemaakt. Begin 2015 is de website geheel ververst 
voor de verkiezingscampagne en na de verkiezingen aangepast aan de nieuwe samenstelling. De 
pers ontvangt regelmatig 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 twee 
spaarrekeningen bij de ING. Een daarvan is inmiddels opgezegd. Leveranciers die een prestatie 
geleverd hebben 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 2015-14 maart 2016 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 niet meer geld uitgegeven dan er is binnengekomen. De reserve is 
toegenomen. 
 
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 door het hogere aantal Statenleden hoger dan het voorgaande boekjaar en bedraagt nu 
€ 49.010,00. 
 
Per 14 maart 2016 beschikt de Stichting over een reserve van € 38.136,19. Daarom is er geen 
teruggave vereist aan de Provincie. 

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. Alle uitgaven zijn voorzien van 
betalingsbewijzen.  
 

Betaal-
Datum 

Statenlid 
Kosten 
externe 

bijeenkomsten 

Consumptie 
kosten 
fractie 

Reiskosten Printkosten Representatie Valentijnsactie 

27-02-16 Amélie Strens      19,75 

27-02-16 Andries Tijssens      41,50 

01-07-15 Hein Struben 237,50 237,50     

21-10-15 Hein Struben 112,60      

21-10-15 Hein Struben 75,00    26,95  

16-12-15 Hein Struben  125,00     

26-03-15 Petra Hoogerwerf    49,00   

27-02-16 Suzanne Klaassen      25,25 

28-05-15 Wim Cool   46,93    
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6. Fractieleden 

Er zijn dit boekjaar wijzigingen opgetreden in de samenstelling van de Statenfractie. Allereerst is er na 
de verkiezingen een nieuwe Statenfractie benoemd. Een aantal personen zijn herbenoemd 
Bij installatie van het college op 26 mei 2015 is Joke Geldhof benoemd als Gedeputeerde en trad 
daarmee uit de fractie. Zij werd opgevolgd door Andries Tijssens.  
De eerste opvolger Wim Bakker is op 29 juni benoemd als duo-Statenlid in de commissie M&F. 
Na zijn benoeming als wethouder in de nieuwe gemeente Gooise Meren op 4 januari 2016 heeft 
Hendrik Boland zijn ontslag ingediend als Statenlid. Hij is opgevolgd door Wim Bakker. 
Vervolgens is de tweede opvolger Rob Dijkslag benoemd als duo-Statenlid in de commissie Natuur, 
Landbouw & Milieu. 
 

Functie Voornaam Voorl. Achternaam Woonplaats Periode 

Fractievoorzitter Ilse I. Zaal Zaandam  

Vicefractievoorzitter Hein H.W. Struben Overveen  

Fractiesecretaris Claudia C. Weemhoff Naarden  

Statenlid Wim W. Bakker Amsterdam Commissielid van 29 
juni 2015 tot 8 feb. en 
daarna Statenlid 

Statenlid Hendrik C.H. Boland Enkhuizen Tot 8 feb. 2016 

Statenlid Tom T.M. Buijtendorp Laren  

Statenlid Wim W.N. Cool Hauwert Tot 25 maart 2015 

Statenlid Flip F.K. de Groot Laren  

Statenlid Joke J. Geldhof Amsterdam Tot 26 mei 2015 

Statenlid Petra P.F. Hoogerwerf Amsterdam Tot 25 maart 2015 

Statenlid  Suzanne S. Klaassen Amsterdam  

Statenlid Amélie A.J.C.E. Strens Amsterdam  

Statenlid Andries A. Tijssens Amsterdam-Noord Vanaf 26 mei 2015 

Statenlid Zafer Z. Yurdakul Amsterdam  

Commissielid Rob R.A.J. Dijkslag Koedijk Vanaf 8 feb. 2016 

      

Fractiemedewerker Michael M.E. Van Riet Paap Amsterdam Vanaf 1 nov. 2015 

Fractiemedewerker Conny C.A. van Stralen Aerdenhout  

7. Stichtingsbestuur 

 Vorige verslagperiode Huidige verslagperiode Volgens KVK  
in functie sinds 

Voorzitter Flip de Groot Ilse Zaal 16-5-2011 

Penningmeester & vicevoorzitter Hein Struben Amélie Strens 26-3-2015 

Secretaris Ilse Zaal Claudia Weemhoff 26-3-2015 

 


