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I. Omvang fractie en wijze fractieondersteuning
Sinds de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2020 telt de Statenfractie van D66 in Noord-Holland 6 zetels. 
Zie voor de actuele samenstelling hoofdstuk 5. Bijlage A.

In dit boekjaar waren er enkele wijzigingen in de samenstelling van de fractie:

• In augustus 2021 nam Bart Vink ontslag als Statenlid en werd op 13 september opgevolgd door Sijmen 
Mülder;

• In oktober 2021 nam Remco Vonk ontslag als duo-commissielid en werd op 8 november opgevolgd door 
Martijn Meiland;

Ten behoeve van het Statenwerk wordt de fractie ondersteund door een duo-commissielid en een 
fractiemedewerker (28 uur per week). Op 1 oktober 2021 viel de fractiemedewerker volledig uit vanwege een 
ongeval en is een tijdelijk medewerker aangesteld voor een langere periode. De stichting is voor deze extra 
onkosten verzekerd.

Er zijn verder ondersteuningskosten ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten, communicatie- en 
bureaukosten. 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 administratieve en fiscale kant van het werkgeverschap. 

De fractiemedewerker heeft een werkplek in de fractiekamer in het fractiehuis van de provincie Noord-Holland in 
Haarlem aan de Paviljoenslaan 5. De fractiemedewerker heeft de beschikking over ICT- en 
telecommunicatiemiddelen via de provincie Noord-Holland. Dit boekjaar is er echter tot eind 2021 voornamelijk 
vanaf een thuiswerkplek gewerkt. Voor de fractiemedewerker is een computer aangeschaft dit jaar voor de 
thuiswerkplek (in bruikleen).

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. 



II. Verslag van de door de fractie ontplooide activiteiten
In deze verslagperiode van 15 maart 2021 t/m 14 maart 2022 is steeds gewerkt volgens de adviezen/maatregelen 
ter voorkoming van verspreiding van de Covid-19 virus. 

De fractievergaderingen die normaal gesproken gehouden werden in de ruime D66 fractiekamer op de 1e etage aan 
de achterzijde van Paviljoenslaan 5 in Haarlem zijn veelal online georganiseerd.

Statenvergaderingen & bijeenkomsten
De voltallige fractie was aanwezig bij alle online en fysiek georganiseerde Provinciale Statenvergaderingen in de 
verslagperiode als ook bij speciale gelegenheden door de griffie voor PS georganiseerd zoals de Statendag.

De fractie heeft 2 vaste leden in elk van de vier beleidsgerichte statencommissies en was bij al deze 
commissievergaderingen vertegenwoordigd. Ook bij de door de Statengriffie georganiseerde technische briefings, 
benen-op-tafel overleggen, portefeuillehouder-overleggen en informatiebijeenkomsten was de fractie van D66 
vertegenwoordigd door een woordvoerder of fractiemedewerker

Verder nemen de D66 Statenleden deel aan provinciale werkgroepen en commissies zoals het Presidium, de 
rekeningencommissie, de werkgroep jeugdparticipatie, bestuur Waddenfonds (plv.), de programmaraad 
Randstedelijke Rekenkamer, de werkgroep Arondéuslezing. De fractie levert een commissievoorzitter (RWK), die 
vanuit die hoedanigheid lid is van de agendacommissie.

Ook nemen fractieleden deel aan online bijeenkomsten georganiseerd door organisaties die zich met provinciale 
thema’s bezig houden of met jongeren, zoals NH NEXT, Nederlandse Jeugdraad, natuurorganisaties, RES. Ook is er af 
en toe woordvoerdersoverleg met verschillende partijen, portefeuilleoverleg met collegeleden en coalitieoverleg.

Politieke instrumenten
Statenleden van D66 hebben (soms samen met andere partijen) 9 maal schriftelijke vragen gesteld aan het college 
en zijn in de verslagperiode (mede-) indiener van 38 aangenomen moties. 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 ongeveer een tot twee maal per 
maand op de maandagavond georganiseerd, 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. In totaal waren er dit jaar meer dan 20 fractievergaderingen. 
Veel overleg vindt digitaal plaats in subgroepen via Whatsapp.
De fractie heeft een fractiereglement waarin de wijze van werken is vastgelegd. Online vergaderen heeft daarin een 
vaste plek. De vergaderingen worden bijgewoond door een regio-bestuurslid (politiek secretaris) en gedeeltelijk 
door de gedeputeerde. Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt. In oktober heeft de fractie een fysieke 
teamtraining gehouden met externe trainers in Schagen met overnachting (met inachtneming van de op dat 
moment geldende Corona-maatregelen).

De fractievergaderingen zijn openbaar. Data en aanmeldgegevens staan vermeld op de website. Toehoorders zijn 
welkom na aanmelding. Naast de vergaderingen organiseert de fractie ook fractiespreekuren, waarin insprekers, 
lokale fracties en/of leden welkom zijn.

http://www.mijnbabs.eu/babsnoordhollandweb
http://noordholland.d66.nl/


In gesprek met inwoners, organisaties en D66-afdelingen, werkbezoeken
Door de maatregelen ter voorkoming van het Covid-19 virus hebben er beperkt fysieke werkbezoeken 
plaatsgevonden. In veel gevallen zijn deze vervangen door online contactmomenten. Toch heeft D66 een aantal 
fysieke werkbezoeken kunnen afleggen naar bijvoorbeeld een melkveehouder, fruitteler, natuurgebieden, 
provinciale projecten en enkele MKB bedrijven.

D66 is zo goed als altijd vertegenwoordigd bij de werkbezoeken die door de Statengriffie voor de provinciale 
commissies georganiseerd worden. De fractie organiseert online fractiespreekuur voor overleg met inwoners, 
stakeholders of lokale afdelingen. In gesprek gaan met belanghebbenden buiten het inspreekhalfuur om vindt de 
fractie belangrijk bijvoorbeeld m.b.t. overlast van Tata, windmolens of andere zaken.  

Ook dit boekjaar was er weer overleg met de groene partijen en partners uit het waterschap HNK over de 
waterproblematiek. In januari organiseerde de fractie samen met GroenLinks en PvdD een online 
inspiratiesymposium “Water doet leven!”.

Contact met de leden maakt de fractie bij de algemene regiovergaderingen georganiseerd door het D66 
regiobestuur. Ook bezoeken fractieleden gemeentelijke fracties en hebben online contacten over bijvoorbeeld de 
thema’s verbinding A8-A9, Zeeweg en binnenduinrand (Zuid-Kennemerland), meekoppelkansen bij dijkversterking, 
bouwen in het groen, weidevogels, bijzonder provinciaal landschap, problematiek van de staalfabriek. 

Er is een provinciale werkgroep landbouw, die bestaat uit leden met kennis/affiniteit met het beleidsterrein en de 
fractie en de programmacommissie adviseert hierover. Er is een online groep van alle gemeentelijke en provinciale 
D66 MRA-woordvoerders.

Informatievoorziening en externe communicatie
De fractie communiceert voornamelijk digitaal naar buiten toe 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 af en toe persberichten.

Reiskosten
De Statenleden en duo-commissieleden declareren hun reiskosten via het systeem Reisbalans bij de Provincie 
volgens de regels van de wettelijke regeling. Bijna alle fractieleden maken geregeld gebruik van het OV (en dan 
veelal met de provinciale OV-kaart). De fractiemedewerkers reizen met OV of met een deelauto als de locatie slecht 
met OV bereikbaar is.



III. 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.

Door de situatie met het Covid-19 virus is er veel online vergaderd, veelal met het door de provincie beschikbaar 
gemaakte MS Teams. De reiskosten van de fractiemedewerkers en het duocommissielid waren daardoor lager dan 
gebudgetteerd. In de periodes dat dat toegestaan was hebben de fractieleden elkaar weer fysiek ontmoet.

Administratie
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 boekstuknummer en ingeschreven in een 
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 en vastgelegd in de betreffende 
verordening. 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 2020-14 maart 2021 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.

Controle door Statengriffie en accountant
De administratie wordt onder auspiciën van de Statengriffie gecontroleerd door de accountant en de uitgaven per 
categorie worden gepubliceerd in een accountantsrapport. Dit rapport wordt (samen met de rapportages van alle 
andere partijen) vastgesteld door Provinciale Staten en op dat moment gepubliceerd als besluit van Provinciale 
Staten van Noord-Holland.

IV. Wijze van gebruik financiële reserve
De Stichting heeft in het boekjaar minder geld uitgegeven dan er is binnengekomen, mede door een geringer aantal 
externe activiteiten vanwege Covid-maatregelen. De reserve is toegenomen met 20.338,62 euro. De gewenste 
hoogte van de reserve staat in relatie tot de vaste uitgaven van de Stichting. Het bestuur heeft vorig jaar besloten de 
reserve te vergroten ivm de aankomende provinciale verkiezingen in 2022 waarna er geen zekerheid is over het 
aantal zetels en de hoogte van de subsidie in het daarop volgende boekjaar. Ook zullen er komend boekjaar extra 
kosten zijn ivm het schrijven van het verkiezingsprogramma. Door het hebben van een verzekering en lagere 
reiskosten fractiemedewerkers zijn de personeelskosten dit boekjaar nauwelijks hoger ondanks een extra 
fractiemedewerker voor vervanging langdurige ziekte.

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. De stichting heeft dit jaar een 
subsidiebedrag ontvangen van 78.083 euro.  Per 14 maart 2022 beschikte de Stichting over een reserve van 
37.951,48 euro. Dit is onder het toegestane maximum.



V. BIJLAGEN
Fractieleden
Functie Voornaam Tit./Voorl. Achternaam Woonplaats Periode

Fractievoorzitter Amélie A.J.C.E. 
Msc

Strens Amsterdam Gehele periode

Vicefractievoorzitter Marcel Mr. M.C. Steeman Castricum Gehele periode

Fractiesecretaris Emre E.B. Kanik Purmerend Gehele periode

Statenlid Arja Ir. A.C. Kapitein Wognum Gehele periode

Statenlid Bart B.L. Vink Amsterdam Tot 13 sept

Statenlid Linde Drs. L. Gonggrijp Amsterdam Gehele periode

Statenlid Sijmen H.S. Mülder Amsterdam Vanaf 13 sept

Duo-commissielid Martin M.C.N. Meiland Martin Vanaf 8 nov

Duo-commissielid Remco R. Vonk Amsterdam Tot 8 nov

Fractiemedewerker Conny Drs. C.A. van Stralen Koedijk Gehele periode 
(van 1okt-14mrt ziek)

Fractiemedewerker Patrick P. Slaman Amsterdam Vanaf 1 nov

Stichtingsbestuur
Functie Naam Bestuurslid sinds-tot-vanaf

Voorzitter Amélie Strens Gehele periode

Penningmeester/vicevoorzitter Linde Gonggrijp Gehele periode

Secretaris Emre Kanik Gehele periode


