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Geachte mevrouw Wulffelé,
Op 9 november 2015 hebben wij uw verzoek ontvangen ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur. U vraagt om
alle declaraties inclusief de bonnen van alle fracties van Provinciale Staten over de jaren 2011 tot en met 2014.
Op 4 december hebben wij u per mail geïnformeerd dat wij ons besluit uitgesteld hebben tot uiterlijk 24 december.

Wij sturen u de volgende (gedigitaliseerde) stukken toe:
• Bewijsstukken reiskosten 2011 tot en met 2014.;
• Bewijsstukken lunches statenvergaderingen 2011 tot en met 2014.
Dit betreft een datazending van ca. 250MB, daarom versturen wij dit via WeTransfer. De stukken zijn voor u gedigi¬
taliseerd en geanonimiseerd.

Voor alle duidelijkheid wijzen wij u er op dat, als gevolg van een rechterlijke uitspraak, de reiskosten in de loop van
2014 niet meer bij de fractie gedeclareerd mochten worden. Sindsdien is de Verordening ambtelijke bijstand en
fractie-ondersteuning 2013 (hierna: de Verordening) gewijzigd en worden de reiskosten, die in het belang van de
provincie worden gemaakt, rechtstreeks bij de provincie gedeclareerd.
Voor de bonnen van alle fracties van Provinciale Staten, verwijst u naar een uitspraak van de Afdeling Bestuurs¬
rechtspraak van de Raad van Staten (d.d. 2 september 20115, zaaknummer 201500320/1/A3).
Anders dan in de door u aangehaalde jurisprudentie, kent onze Verordening niet de verplichting voor de statenfrac¬
ties om jaarlijks controle door een door de provincie aangestelde accountant uit te laten voeren of bonnen aan PS
te overleggen.
In de Zeeuwse Verordening leggen de fracties over de uitgaven uit het fractiebudget verantwoording af aan Provin¬
ciale Staten. Daarbij hebben zij de ruimte om zelf een accountant te kiezen. Na zijn controle brengt de accountant
advies uit aan Provinciale Staten.
Met deze werkwijze blijven de declaraties en de bonnen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende staten¬
fracties. Indien u deze bonnen toch wenst te ontvangen, dient u zich tot de statenfracties te wenden.
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De desbetreffende bepaling in de Verordening luidt:

Artikel 12
1.
Onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 3, legt elke fractie, binnen drie maanden na het einde van
een kalenderjaar, aan provinciale staten verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor
fractie-ondersteuning onder overlegging van een verslag.
2.

De verantwoordingsverplichting als bedoeld in het eerste lid voor het boekjaar, voorafgaand aan
verkiezingen schort op tot drie maanden na de verkiezingen
3.
Controle van het verslag vindt plaats door een accountant. De in het verslag verantwoorde uitgaven
vallen buiten de controle door accountant voor zover deze per uitgave het bedrag van € 100,-- niet
overschrijden. De accountant brengt advies uit aan de provinciale staten.
4.

Provinciale staten stellen na ontvangst van het advies van de accountant de bedragen vast van:
a. de uitgaven van een fractie die in het vorige kalenderjaar uit de bijdrage bekostigd zijn;
b. de wijziging van de reserve;
c. de resterende reserve.
Besluit in mandaat
Op 26 september 2014 hebben wij de bevoegdheid tot het nemen van een beslissing op verzoeken ingevolge de
Wet openbaarheid van bestuur, gericht aan en of vallend onder de verantwoordelijkheid van Provinciale Staten van
Zeeland, gemandateerd aan de voorzitter van Provinciale Staten.

Beschikking
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij:
Provinciale Staten van Zeeland, t.a.v. de statengriffier, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk
besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans
is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwa¬
ren geen rekening wordt gehouden.
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U
kunt de informatie ook downloaden via http://loket.zeeland.nl/bezwaar/bezwaar.
Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen
van een voorlopige voorziening (artikel 8:81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht). U richt het verzoek aan de
voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006,
4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.
Hoogachtend,

Provinciale Staten van Zeeland,
Namens dezen, /]

/

Drs.

Polman, voorzitter
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