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  Statenvoorstel 
 
 

   

 *2399378* 
 
Onderwerp 
Verordening rechtspositie staten- en commissieleden provincie Flevoland 2019 
 
Gehoord het Seniorenconvent van 6 mei 2019, wordt u voorgesteld 
 
1. Beslispunten 

1. In te stemmen met het hanteren van de volgende uitgangspunten: 
a. in de verordening wordt alleen dat geregeld dat op grond van hogere 
regelgeving verplicht is; 
b. doublures met hogere regelgeving worden niet in de verordening  
opgenomen; 
c. Statenleden ontvangen een vaste maandelijkse vergoeding in plaats van 
een vergoeding op basis van presentie; 
d. de vergoeding door de provincie voor niet-partijpolitiek georiënteerde 
scholingskosten voor een staten- en commissielid te handhaven en de be-
staande regelgeving in de verordening Rechtspositie staten- en burgerle-
den 2016 over te nemen; 
e. een lid van een onderzoekcommissie artikel 151a derde lid Provincie-
wet ontvangt een toelage van één maal de maandelijkse vaste vergoeding 
voor statenleden voor de duur van de activiteiten; 
f. een lid van een bijzondere commissie artikel 2.1.4 Rechtspositiebesluit 
decentrale politieke ambtsdragers ontvangt een toelage van € 120  per 
maand voor de duur van de activiteiten; 
g. er wordt aan statenleden geen financiële bijdrage ter beschikking ge-
steld voor het treffen van een voorziening voor arbeidsongeschiktheid, ou-
derdom en overlijden. 
 

2. Daar waar de wijzigingen uit de beslispunten 1.1 financiële consequenties 
hebben, deze kosten te dekken binnen het Statenbudget;  
 

3. De Verordening staten- en commissieleden provincie Flevoland 2019 vast 
te stellen. 
 

4. De Verordeningen Rechtspositie staten- en burgerleden en andere commis-
sieleden 2016 en de Verordening Rechtspositie gedeputeerden 2016 in te 
trekken. 
 
 

2. Eerdere behandeling  
Boven genoemde uitgangspunten voor de voorliggende verordening zijn bespro-
ken in het Seniorenconvent van 6 mei 2019. Op grond van deze bespreking ligt 
voorliggend voorstel voor.  
De Integrale commissie behandelt de verordening op 19 juni 2019.  

 
 

3. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
1.1. Op grond van artikel 134 van de Provinciewet zijn Provinciale Staten be-

voegd een provinciale verordening vast te stellen; 
 

1.2. Nu het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 
het Rechtspositiebesluit en de Rechtspositieregeling per 28 maart 2019 
gewijzigd heeft, dienen de regels in de provinciale verordening voor 
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staten- en commissieleden in lijn hiermee aangepast en vastgesteld te worden. Op grond 
van de Provinciewet is Provinciale Staten hiertoe bevoegd; 

 
1.3. Met het oog op hetgeen hierboven genoemd is, dienen ook de regels voor de gedeputeerden 

en de commissaris aangepast en vastgesteld te worden. In het genoemde Rechtspositiebe-
sluit, is de bevoegdheid tot vaststelling van deze regels voorbehouden aan Gedeputeerde 
Staten en de Minister. 

 
4. Korte toelichting op voorstel 

Het Ministerie van BZK beoogt met het nieuwe Rechtspositiebesluit en de nieuwe Rechtspositie 
regeling de regelingen rondom de rechtspositie van alle decentrale politieke ambtsdragers te 
harmoniseren. Waar er voorheen verschillende besluiten, regelingen en verordeningen waren, is 
dit teruggebracht tot één besluit en één regeling. Hierin wordt de rechtspositie van de gedepu-
teerden, commissaris, de statenleden en de commissieleden geregeld. Per ambtsdrager zijn er  
specifieke bepalingen en voor allen zijn er een aantal gemeenschappelijke bepalingen.  
 
De beleidsvrijheid voor aanvullende provinciale regelgeving is beperkt.  
In de provinciale verordening zijn enkel de bepalingen voor staten- en commissieleden opgenomen 
die niet al dwingendrechtelijk in hogere wet- en regelgeving vastliggen. Hiervoor zijn Provinciale 
Staten bevoegd. Uitgangspunt bij de nieuwe verordening is dat bestaande afspraken zo veel mo-
gelijk gehandhaafd blijven. 

 
5. Argumenten 

1. Door de wijziging van het Rechtspositiebesluit en de Rechtspositieregeling dient ook de pro-
vinciale verordening gewijzigd te worden. Het Rechtspositiebesluit spreekt over staten- en 
commissieleden. In de Flevolandse situatie dient het begrip commissieleden te worden gele-
zen als burgerleden. 

2. a. In het Besluit en de Regeling zijn de zaken waar niet van afgeweken mag worden  
opgenomen. Als hier zaken in zijn gewijzigd, zijn deze opgenomen in het overzicht met  
wijzigingen dat bijgevoegd is. In de verordening wordt dus alleen opgenomen waar op  
provinciaal niveau nog zeggenschap over is of uitgewerkt moet worden; 

b. Het dubbel opnemen van bepalingen zorgt enkel voor verwarring en maakt het totaalbeeld 
onoverzichtelijk. Het Besluit, de Regeling en de Verordening vullen elkaar dus  
aan; 

c. In de Flevolandse uitvoeringspraktijk wordt er voor gekozen om de Statenleden een vaste 
vergoeding te geven en niet een vergoeding op basis van presentie. Dit beslispunt hand-
haaft dus de bestaande afspraken; 

d. De vergoeding door de provincie van kosten voor niet-partijpolitiek georiënteerde scholing 
voor staten- en commissieleden is in lijn met de huidige afspraken. Onder niet-partijpoli-
tieke scholing wordt verstaan, scholing die gericht is op het uitoefenen van de functie als 
staten- of commissielid. Ook als deze wordt aangeboden door een politieke partij of een 
hieraan gelieerd instituut. Dit in tegenstelling tot partijpolitieke scholing, welke niet voor 
vergoeding in aanmerking komt. Dit betreft scholing in het politieke gedachtegoed van 
betreffende partij. De inhoud van de scholing bepaalt dus of het voor vergoeding in aan-
merking komt, niet de aanbieder;  

e. Het Rechtspositiebesluit biedt de ruimte om bij Provinciale verordening aan leden van een 
onderzoekscommissie, een toelage te verstrekken van ten hoogste drie maal de maande-
lijkse vergoeding per jaar voor statenleden, voor de duur van de activiteiten. Het lidmaat-
schap is voorbehouden aan statenleden. Voorgesteld wordt deze toelage te beperken tot 
éénmaal de maandelijkse vergoeding; 

f. Het Rechtspositiebesluit biedt de ruimte om bij Provinciale verordening aan leden van een 
bijzonder commissie een toeslag van maximaal € 120 per maand tot te kennen, voor de 
duur van de activiteiten. In het Rechtspositiebesluit is een bijzondere commissie nader 
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omschreven. Het lidmaatschap is voorbehouden aan statenleden. Voorgesteld wordt het 
bedrag van € 120 per maand over te nemen.  

g. Voor statenleden is geen grondslag meer om collectieve voorzieningen te treffen voor ar-
beidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Statenleden worden geacht om, indien daar 
behoefte aan is, dergelijke voorzieningen zelf te treffen.   

 
6. Kanttekeningen 

- 
 
 
 
 
 
 
 

7. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd  

Verordening Rechtspositie staten- en commissieleden provincie Flevoland 2019 2387995 Ja 

Overzicht wijzigingen Staten- en commissieleden 2399279 Ja 
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