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1. Omvang fractie en wijze fractieondersteuning
Na de verkiezingen van 2 maart 2011 telt de provinciale Statenfractie van D66 in NoordHolland 6 zetels.
Vanaf
1.
2.
3.
4.
5.
6.

15 maart 2011 bestaat de fractie uit de volgende personen:
Joke Geldhof (fractievoorzitter)
Flip de Groot (vicefractievoorzitter)
Hein Struben
Petra Hoogerwerf
Ilse Zaal
Zafer Yurdakul

Na de coalitieonderhandelingen wordt Joke Geldhof op 18 april 2011 geïnstalleerd als
Gedeputeerde (portefeuille Water & Wonen). Op dezelfde dag wordt Wim Cool geïnstalleerd als
Statenlid.
Vanaf
1.
2.
3.
4.
5.
6.

18 april 2011 bestaat de fractie uit de volgende personen:
Flip de Groot (fractievoorzitter)
Hein Struben (vicefractievoorzitter)
Petra Hoogerwerf
Ilse Zaal
Zafer Yurdakul
Wim Cool

Op 26 september 2011 is Andries Tijssens geïnstalleerd als commissielid Mobiliteit.
Vanaf
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

26 september 2011 bestaat de fractie uit de volgende personen:
Flip de Groot (fractievoorzitter)
Hein Struben (vicefractievoorzitter)
Petra Hoogerwerf
Ilse Zaal
Zafer Yurdakul
Wim Cool
Andries Tijssens (commissielid Mobiliteit & Wonen)

De fractie heeft voor de financiële administratie en werkgeversrol 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.
De fractie werkt intern met de ICT-middelen die de provincie Noord-Holland ter beschikking
stelt en publiceert activiteiten en standpunten op de website www.d66noordholland.nl en
Twitter @d66noordholland
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2. Verslag van de door de fractie ontplooide activiteiten
In de verslagperiode zijn er 33 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).
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, 10 vergaderingen van de commissie Water,
Economie & Bestuur, 14 vergaderingen van de commissie Zorg, Cultuur & Middelen en verder
nog vergaderingen van de Auditcommissie, het Coördinatieoverleg Europa (COE), de
Statencommissie Begrotingscyclus (SWBC) en de werkgroep Arondeuslezing.
De commissies brachten meerdere werkbezoeken aan 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 fractievergaderingen waren in het begin van de periode (tijdens de periode van
coalitievorming) veelvuldig en onregelmatig. Na het starten van de reguliere vergadercyclus
worden ze in principe tweemaal per maand op de dinsdagavond van 20:00-23:00 uur
gehouden in het fractiehuis en op de maandagen voorafgaand aan de PS vergadering. De
vergaderingen zijn openbaar. De fractie heeft een fractiereglement waarin de wijze van werken
is vastgelegd.
De fractie heeft deelgenomen aan het introductieprogramma voor nieuwe Statenleden dat door
de provincie Noord-Holland werd georganiseerd. De fractie heeft ook aan de later
georganiseerde bijeenkomsten over integriteit deelgenomen.
Om kennis op te doen en voor interactie met belanghebbenden heeft de fractie deelgenomen
aan de volgende werkbezoeken en externe conferenties:
• Maart 2011: Fort Benoorden Spaarndam
• April 2011: Dag van de Kagerhoek
• Juni 2011: Hembrugterrein, Bestuurderscongres Green Deals
• Juli 2011: Recreatieschap Spaarnwoude
• Aug 2011: Landbouwtentoonstelling
• Sept 2011: Hoorn, Waddentoogdag, MRA-bijeenkomst, Groene Hart, NH Archief
• Okt 2011: Speeltheater, Woonconferentie, Natuurbeheer, CPO-conferentie, PWN,
• Nov 2011: NZKG, Dag van de Duurzaamheid, Jeugdzorginstellingen, Landschap NH,
Agriboard, Jeugddebat, Stedelijk Museum, Teylers Museum,
• Dec 2011: Vaste TK-cie Europese Zaken, Toerisme conferencie, confentie Kop NH,
Marken
• Feb 2011: Conferentie Geestmerambacht, ProBiblio, Conferentie duurzame energie
• Maart 2012: Jeugdzorg, Waddenfonds, Nieuwe Zeesluis, Landelijk Gebied
De fractie heeft (mede-)initiatief genomen tot een aantal (deel-)bijeenkomsten met het doel
om kennis op te doen en af te stemmen met de achterban:
• Mei 2011: Netwerklunch Voorjaarscongres Jonge Democraten
• Juli 2011: Zomerborrel in Amsterdam
• Aug 2011: Gay Pride Canal Parade
• Nov 2011: Werkbezoek Haarlemmermeer
• Maart 2012: Werkbezoek Westfriesland
Daarnaast organiseert de fractie bijeenkomsten met achterban, bestuurders uit Noord-Holland,
deskundigen en/of belanghebbenden over specifieke onderwerpen als een project of een
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beleidsthema. Deze bijeenkomsten vinden veelal plaats in de fractiekamer of in het
provinciehuis en vergen alleen consumptie- en reiskosten.
In september 2011 heeft de fractie een tweedaagse vergadering gehouden om de strategie
van de nieuwe fractie te bepalen in Bergen aan Zee. Voor de voorbereiding en begeleiding is
externe ondersteuning ingehuurd.
Op de Nieuwjaarsreceptie in januari die samen met het regiobestuur georganiseerd werd, heeft
de fractie zowel relaties, bestuurders als leden uitgenodigd.
In 2011-2012 waren er ook een aantal benoemingen, ziektes en afscheid van mensen die
nieuw in of nauw met de fractie en de Staten verbonden zijn. Deze mensen kregen een
attentie of bloemetje ter felicitatie of steun.
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
Mobiliteit. Statenleden reikten taarten uit in Velsen, Amsterdam en veel D66-afdelingen in
Noord-Holland deden mee en versterkten de actie vanuit de Statenfractie in Alkmaar,
Bloemendaal, Schagen/Zijpe/Harenkarspel, Zaanstad-Noord, Blaricum, Amsterdam NieuwWest , Den Helder, Huizen, Laren, Uitgeest en Landsmeer.
De fractie is voorstander van het invoeren van papierloos werken. Twee fractieleden zitten in
de pilotgroep. De mogelijkheden voor digitaal werken worden getest, de hulpmiddelen verder
ontwikkeld en de randvoorwaarden worden duidelijker. De overschakeling is niet eenvoudig en
zal nog enige tijd in beslag nemen. Doordat de fractie tegen grenzen aanloopt, worden af en
toe middelen aangeschaft om de digitalisering te vergemakkelijken zoals een lokale harddisc
en beeldscherm voor vergaderzaal.
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. In 2011 werden
20 persberichten verstuurd, 70 artikelen gepubliceerd op de website, als ook 10 schriftelijke
vragen. Er werden 729 Tweets verstuurd en 89 blogs gepubliceerd (de laatste vooral in het
kader van de verkiezingscampagne). Gemiddeld komen er per maand 900 unieke bezoekers op
de website. In verkiezingstijd is dan ruim 10 keer zo veel. Eind 2011 had @d66noordholland
371 Twitter volgers.
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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 2011-14
maart 2012 zijn de balans en de 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
Per 15 maart 2011 beschikte de Stichting over de volgende reserves:
• Reserve van vóór 2004:
8194 euro
• Reserve vanaf 2004:
22998 euro
In januari 2012 is een bedrag van 10065 euro als overschot overgemaakt aan de Provincie
Noord-Holland.
Het resultaat bedraagt aan het einde van de verslagperiode 13834 euro
Per 14 maart 2012 is de reserve (alleen gerekend vanaf 2004):

€ 42.204

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. Dit jaar overschrijdt
de reserve het toegestane bedrag van (de helft van 74622) en is er een terugstorting vereist
van 4893 euro.
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5. Overzicht declaraties Statenleden
In dit boekjaar hebben de Statenleden de volgende declaraties gedaan bij de Stichting volgens
de regels en tarieven van de verordeningen en het fractiereglement:
Declarant
Andries Tijssens
Totaal Andries Tijssens
Flip de Groot

Totaal Flip de Groot
Hein Struben

Totaal Hein Struben
Petra Hoogerwerf
Totaal Petra Hoogerwerf
Wim Cool

Totaal Wim Cool
Zafer Yurdakul

Totaal Zafer Yurdakul
Eindtotaal

Datum

Categorie
27-feb-12 reiskosten
7-mrt-12 reiskosten
30-aug-11 reiskosten
10-sep-11 overige kosten
reiskosten
8-okt-11 reiskosten
12-jan-12 reiskosten
27-feb-12 reiskosten
29-aug-11 overige kosten
reiskosten
25-dec-11 overige kosten
reiskosten
27-feb-12 reiskosten
21-feb-12 overige kosten
30-aug-11 reiskosten
12-jan-12 reiskosten
29-feb-12 reiskosten
30-aug-11 reiskosten
27-feb-12 reiskosten
28-feb-12 reiskosten

Totaal
€ 128,40
€ 189,75
€ 318,15
€ 440,30
€ 42,25
€ 41,07
€ 203,87
€ 233,10
€ 207,20
€ 1.167,79
€ 100,00
€ 194,99
€ 35,75
€ 162,80
€ 37,00
€ 530,54
€ 219,00
€ 219,00
€ 297,48
€ 383,32
€ 396,64
€ 1.077,44
€ 306,36
€ 119,14
€ 121,36
€ 546,86
€ 3.859,78

Bijlage
Samenstelling fractie
Functie
Voornaam Voorletters
Statenlid
Wim
M.R.W.N.
Fractievoorzitter
Flip
F.K.
Statenlid
Petra
P.F.
Statenlid
Hein
H.W.
Statenlid
Zafer
Z.
Statenlid
Ilse
I.
Commissielid
Andries
A.
Fractiemedewerker
Conny
C.A.

Achternaam
Cool
de Groot
Hoogerwerf
Struben
Yurdakul
Zaal
Tijssens
van Stralen

Woonplaats
Hauwert
Amstelveen
Amsterdam
Overveen
Amsterdam
Zaandam
Amsterdam
Overveen

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