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Interpellatie

Agenda nr. 6/4 Interpellatie in verband met mogelijkheden voor de 
aanstelling van een fractiemedewerker, ingediend door 
Diederik Vandendriessche (Groen).

De deputatie besliste bij de start van de legislatuur om de dotaties aan de politieke 
partijen gefaseerd af te schaffen. Aan het einde van de rit blijft er dan enkel nog 
het fractiebudget over, dat volgens een vast bedrag van 2.000 EUR per raadslid 
wordt uitgekeerd. De afschaffing van de dotaties lijkt ingegeven als 
besparingsmaatregel, maar we willen van de gelegenheid gebruikmaken om te 
stellen dat er eigenlijk nooit een grondig debat daarover heeft plaatsgevonden. En 
dat betreuren we. Zoals we vanuit onze fractie tijdens de budgetbesprekingen al 
aanhaalden, willen we erop wijzen dat de achterliggende principes van 
partijfinanciering er uiteindelijk op gericht zijn om alle stemmen in de samenleving 
een faire kans te geven en de politiek niet afhankelijk te laten worden van 
kapitaalkrachtige organisaties.

In de praktijk kunnen we als raadsleden in de oppositie alleen maar vaststellen dat 
de partijen met gedeputeerden in de rangen beschikken over kabinetten met 
meerdere personeelsleden en de afschaffing van de dotaties op een provinciaal 
niveau dus op de eerste plaats de oppositie treft. Met de dotatiemiddelen bestond 
per fractie eventueel de mogelijkheid om een medewerker aan te stellen, op basis 
van het fractiebudget is dat onmogelijk. Nochtans staat in het huishoudelijk 
reglement vermeld dat de fractietoelage mag worden aangewend voor de mogelijke 
personeelskosten van de fracties. Op dat vlak verwijzen we vanuit Groen graag 
naar de bestaande regeling in de stad Antwerpen. Daar beschikt elke fractie over 
een aparte fractiemedewerker, naast de toewijzing van een fractiebudget. Ongeacht 
de grootte van de fractie heeft iedere fractie er recht op 1 VTE op niveau A die de 
fractie ondersteunt. Deze medewerker komt op de payroll van de stad. De fractie 
staat zelf in voor de selectie van de medewerker, die een bureau krijgt in een 
stedelijk gebouw.

Misschien is dat voorbeeld ook een optie voor de fracties in de provincieraad. We 
zouden bijvoorbeeld alle overblijvende fractiemiddelen of middelen die de 
provincieraadsleden toegewezen krijgen voor hun werk in de provincieraad, eens 
grondig kunnen analyseren en herbekijken of herverdelen. We kunnen het huidige 
fractiebudget en andere praktische ondersteuningsmaatregelen, zoals het 
krantenabonnement of de printer, eventueel verschuiven naar een budget voor een 
medewerker. Die medewerker kan bovendien ook op halftijdse basis worden 
aangesteld en op niveau B worden aangeworven, wat de budgettaire impact ervan 
aanzienlijk beperkt. De richtlijnen voor de aanwending van de fractiemiddelen zijn 
overigens ook stilaan verouderd en dus dringend aan een update toe. Zo is er 



bijvoorbeeld nog sprake van cd-roms en USB-sticks, terwijl zulke zaken al helemaal 
verdwenen zijn of op zijn minst geleidelijk aan verdwijnen door de opkomst van 
cloud-toepassingen. Postzegels kunnen terugbetaald worden, maar het woord gsm 
of smartphone wordt niet één keer vermeld.

Leden in de oppositie oefenen hun politiek mandaat vaak naast hun hoofdberoep 
uit. Door het wegvallen van de dotatie valt binnen de respectievelijke 
oppositiepartijen een mogelijke financiële basis voor ondersteuning weg. De 
democratie is hier dus niet onmiddellijk mee gediend. Vandaar willen we over de 
partijgrenzen heen een debat over de ondersteuning van de fracties in deze raad. 
Zo hadden we eerst en vooral graag geweten wat voor de deputatie de 
hoofdredenen waren om de dotaties aan de politieke partijen volledig te schrappen. 
Daarnaast zouden we willen oproepen om de fractietoelagen en alle mogelijke 
aspecten van raadsledenondersteuning tegen het licht te houden om te kijken of de 
optie van een medewerker per fractie tot de mogelijkheden behoort.


