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De provincieraad van Limburg

Gelet op de artikelen 17 tot en met 20 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad;
Overwegende dat de vermelde artikelen de modaliteiten regelen waaronder er aan de politieke fracties in
onze raad een fractietoelage wordt toegekend, dat zij de hoogte van de fractietoelage bepalen en dat zij
de aanwendingsvoorwaarden ervan vaststellen;
Overwegende dat de vermelde bepalingen werden ingevoerd bij besluit van de provincieraad van 16
februari 2011;
dat de context waarin deze bepalingen tot stand kwamen inmiddels echter gewijzigd is;
dat het aantal provincieraadsleden en bijgevolg ook het aantal leden per fractie inmiddels immers
gereduceerd werden;
dat het dan ook aangewezen is artikel 18 van het huishoudelijk reglement, dat de omvang van de
fractietoelage bepaalt, aan te passen aan de gewijzigde context;
Gelet op artikel 40 van het Provinciedecreet;
BESLUIT
Artikel 1 Artikel 18 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad wordt gewijzigd als volgt:
§1. De toelage aan de fracties wordt als volgt samengesteld:
1° 8 900 EUR wordt gelijk verdeeld tussen de fracties
2° 31 150 EUR wordt evenredig verdeeld naar rato van het aantal provincieraadsleden dat bij
de laatste volledige vernieuwing van de provincieraad verkozen is op de lijsten die de fractie
vormen
3° 17 800 EUR wordt evenredig verdeeld naar rato van het aantal geldig uitgebrachte stemmen,
dat bij de laatste volledige vernieuwing van de provincieraad, is uitgebracht op lijsten of
kandidaten van deze lijsten die de fractie vormen.
§2. Deze berekening gebeurt op basis van de gegevens die voortkomen uit de officiële uitslagen
van de laatste provincieraadsverkiezingen.
Artikel 2 Dit besluit treedt met onmiddellijke ingang in werking.
Hasselt d.d. 2020-06-17
De provinciegriffier,

De voorzitter,

Wim Schoepen
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