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Gearfetting :
De lokale politieke partij "Leeuwarder Klokkenluiders" heeft provinciale staten gevraagd om
een subsidie van € 10.000,- te verstrekken ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen
2006.

Oerwaging
De financiële facilitering van partijpolitieke activiteiten door de provincie richt zich uitsluitend
op de fractiegewijze werkzaamheid van politieke partijen en groeperingen in provinciale
staten. De Regeling vergoedingen statenfracties provincie Fryslân voorziet in een stelsel van
fractievergoedingen. Daarnaast is er in verband met de dualisering van het provinciale
bestuursstelsel in 2003 een financiële regeling getroffen ten behoeve van politiek-
beleidsmatige en secretariële fractie-ondersteuning.
De ratio achter deze fractie-ondersteuning is, gegeven het feit dat PS fractiegewijs
georganiseerd zijn, een goed functionerende provinciale staten. In feite gaat het hierbij niet
om subsidiëring, maar van een (jaarlijkse) investering in de eigen politiek-bestuurlijke
organisatie.
Partijpolitieke activiteiten als die waar het in het subsidieverzoek om gaat zijn van een
wezenlijk andere orde.
Op landelijk niveau is al enige tijd een debat gaande aan de hand van de BZK-Notitie
Herijking Wet subsidiëring politieke partijen, waarbij ook het IPO en de VNG zijn betrokken,
over de vraag of er niet enigerlei vorm van overheidsondersteuning van politieke partijen op
de decentrale bestuursniveaus wenselijk zou zijn. Deze discussie is nog niet
uitgekristalliseerd in aanzetten voor concreet beleid. Voor ons als provincie is er ook geen
enkele aanleiding om wat dit betreft voor de troepen uit te lopen.
Wij adviseren u het standpunt in te nemen dat u geen taak ziet op het gebied van de
subsidiëring van lokale partijpolitieke activiteiten, buiten de bestaande en feitelijk buiten dat
bestek vallende regeling voor fractie-ondersteuning.

Wij stellen u voor om de aanvraag af te wijzen.

Leeuwarden, 29 november 2005

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

drs. E.H.T.M. Nijpels , voorzitter.

mr. J. Wibier , secretaris
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Oerwagende dat
de financiële facilitering van partijpolitieke activiteiten door de provincie zich uitsluitend
richtop de fractiegewijze werkzaamheid van politieke partijen en groeperingen in provinciale
staten;

de subsidiëring van lokale partijpolitieke activiteiten, buiten de bestaande en feitelijk buiten
dat bestek vallende regeling voor fractie-ondersteuning, geen taak is van het provinciaal
bestuur;

Beslute:
- de subsidieaanvraag van de Leeuwarder Klokkenluiders af te wijzen.

Sa fêststeld troch Provinsjale Steaten fan
Fryslân yn harren iepenbiere gearkomste
fan 14 december 2005,

, foarsitter

, griffier


