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Doel van de stichting 

De Stichting Ondersteuning SP-fractie provincie Utrecht heeft ten doel: 

 het bieden van ondersteuning aan de statenfractie van de Socialistische Partij in de 

Provinciale Staten van de provincie Utrecht; 

 het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. 

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ondersteunen van de fractie in 

de meest brede zin van het woord, daaronder begrepen het aanstellen van een of meer fractie-

assistenten voor zover het bestuur dit nodig oordeelt, en voorts door alle middelen die de wet 

toestaat en die aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.  

 

Uitvoering 

Voor de komende jaren, minimaal tot de statenverkiezingen in 2015, zal de stichting de fractie 

ondersteunen door middel van onderstaande zaken: 

 het ondersteunen van de fractie bij het beheer van de provinciale fractiegelden, zodat de 

fractie zich optimaal kan concentreren op het politieke werk; 

 het bevorderen van de binding tussen de provinciale fractie en de diverse SP- raadsfracties 

in de provincie Utrecht, zodat (politieke) kennis vergroot wordt en hierdoor het politiek 

handelen verbeterd; 

 het vergroten van het professionalisme en kennis van de Provinciale fractieleden door 

middel van training, coaching en scholing; 

 

Ondersteunen van de Provinciale Statenfractie  

 

1. het beheer van de provinciale fractiegelden en het voeren van de administratie 

De Provinciale Statenfractie van de SP ontvangt -net zoals alle andere fracties- jaarlijks van de 

provincie een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor hun functioneren. 

Grondslag voor dit fractiebudget is de Subsidieverordening statenfracties provincie Utrecht 2002. 

De verordening schrijft in artikel 2 voor dat elke fractie verplicht is ervoor zorg te dragen dat de 

middelen waarop een fractie op grond van de verordening recht heeft, kan worden overgemaakt 

naar de rekening van de rechtspersoon. 

Artikel 3 van de verordening schrijft voor dat fracties de bijdrage besteden om hun 

volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken. 

 

Deze gelden worden beheerd door de Stichting Ondersteuning SP Fractie Provincie Utrecht, de 

stichting voert de administratie en de stichting is verantwoordelijk voor het afleggen van 

verantwoording van de bestedingen van de fractiegelden aan de provincie als verstrekker van het 

budget.  

 

De stichting treedt op als werkgever om de personele ondersteuning van de fractie vorm te geven. 

De stichting heeft minimaal één medewerker in dienst. Deze medewerker heeft tot taken: het 

bijhouden van de agenda’s, het opbouwen van politieke dossiers, het maken van afspraken voor 

de fractieleden, het bijhouden van de website en het verzorgen van persberichten. Door training en 

scholing wordt de medewerker ondersteund om zijn werkzaamheden op een hoger niveau te 

brengen. 

 

 



Naast inkomsten uit de provinciale fractiegelden, heeft de stichting inkomsten uit giften van 

particulieren. Eén van de concrete vormen waarin de giften van particulieren tot uiting komen is het 

door de stichting ontvangen van schenkingen van de vergoedingen die commissieleden verbonden 

aan de politieke fractie van de provincie Utrecht ontvangen. Zij ontvangen op grond van de 

Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Utrecht artikel 27 

en verder voor het bijwonen van de vergaderingen van een commissie en haar subcommissies 

een vergoeding die gelijk is aan het bedrag, vermeld in artikel 13 van het Rechtspositiebesluit 

staten- en commissieleden.  

 

2. bevorderen van de binding tussen de provinciale fractie en de diverse SP-raadsfracties in de 

provincie Utrecht 

Het is belangrijk dat de provinciale fractie op de hoogte is van wat er zich afspeelt in de regio. 

Ddoor de grootte van het werkgebied is het van groot belang dat er een goede binding is met de 

diverse SP-raadsfracties. Zij staan meer dan de provinciale fractie in contact met de mensen 

mensen en weten precies wat er in hun omgeving gebeurd. 

 

Veel lokale kwesties hebben invloed op het provinciale beleid, maar ook vanuit de provincie 

worden er diverse zaken overgedragen aan de lokale gemeentebesturen en is het belangrijk dat 

kennis en informatie op de juiste plaatsen terecht komt. 

 

Vanuit de stichting wordt er maandelijks een regio-overleg georganiseerd, waardoor de lokale 

raadsfracties hun kennis kunnen delen met de Provinciale statenfractie. Daarnaast wordt er 

tweemaal per jaar een regioconferentie gehouden waar leden van de landelijke vereniging SP uit 

de provincie Utrecht met de Provinciale statenfractie over diverse onderwerpen spreken en van 

gedachten wisselen. 

 

3. Het vergroten van het professionalisme en kennis 

In de politieke wereld is het van belang dat Provinciale Statenleden hun boodschap goed kunnen 

overbrengen in het politieke debat. Maar nog veel belangrijker is het opbouwen van kennis van de 

diverse provinciale beleidsterreinen en deze goed te gebruiken en te onderhouden. 

 

Er wordt dan ook van Provinciale Statenleden verwacht dat zij zich regelmatig trainen en scholen 

om bovenstaande zaken goed onder de knie te krijgen. De stichting ondersteunt de Ptovinciale 

Statenleden hierin door enerzijds via een coachende rol te ontdekken welke scholing de beste is 

voor elk individueel statenlid en anderzijds door het organiseren van bijeenkomsten met een 

scholend karakter. Daarnaast ondersteund de stichting vanuit het provinciale fractiebudget ook in 

het financieren van de benodigde scholingen. 

 

Door bovenstaande zaken zal de Provinciale statenfractie van de SP als geheel en de individuele 

Statenleden in het bijzonder op een hoger niveau komen en hun belangrijke werk als 

volksvertegenwoordiger goed kunnen uitoefenen. 

 

 


