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  Statenvoorstel 
 
 

   

 *1899838* 
 
Onderwerp 
Verordening Rechtspositie Staten- en burgerleden en andere commissieleden en 
Verordening Rechtspositie gedeputeerden  
 
Gedeputeerde Staten en de Statengriffie stellen voor: 
 

1. Beslispunten 
1. De verordening Rechtspositie Staten- en burgerleden en andere commis-

sieleden vast te stellen; 
2. In te stemmen met het hanteren van de volgende uitgangspunten, dat: 

a)In de verordening alleen wordt geregeld hetgeen op basis van hogere 
   regelgeving verplicht is; 
b)doublures met hogere regelgeving niet in de verordening worden opge- 
   nomen; 
c)in lijn met beslispunt 2b) in de verordening niet wordt opgenomen dat 
  geen aanspraak bestaat op een vergoeding indien sprake is van bijvoor- 
  beeld doublerende functies, nu dit voldoende in de provinciewet is 
  vastgelegd;  
d)Statenleden een vaste vergoeding  ontvangen in plaats van een vergoe- 
  ding gebaseerd op presentie; 
e)bij reizen met openbaar vervoer volledige vergoeding van reiskosten 
   plaatsvindt; 
f)bij reizen met eigen vervoer vergoeding plaatsvindt op basis van het 
  Reisbesluit binnenland; 
g)onder reizen voor woon-werkverkeer in relatie tot de reiskostenvergoe- 
  ding wordt begrepen de reiskosten van het woonhuis naar de vergader- 
  locatie;  
h)onder het verstrekken van maaltijden en consumpties tijdens zakelijk 
   verblijf op het provinciehuis wordt begrepen de vestrekking conform 
   het cateringarrangement dat is afgestemd op het vergaderschema; 
i)Statenleden alleen voor een door of vanwege de provincie georgani- 
  seerde buitenlandse reis, niet zijnde reizen naar een Europese instel- 
  ling, toestemming behoeven; 
j)de vergoeding omtrent het volgen van cursussen, congressen en sympo- 
  sia door individuele staten- en burgerleden, niet vallend onder de bepa- 
  lingen van de verordening op de fractievergoedingen, als volgt wordt   
  getoetst:  
- het verband met de vervulling van het staten- of burgerlidmaatschap; 
- door tussenkomst van de fractievoorzitter; en  
- vergezeld van een vooraf ingediende gemotiveerde aanvraag met kos- 
  tenspecificatie; 
k)onder  het in bruikleen stellen van een computer, bijbehorende appa- 
  ratuur en software zoals omschreven in het rechtspositiebesluit, is te 
  verstaan het in bruikleen geven van een iPad en data abonnement aan 
  zowel Staten- als burgerleden; 

3. De verordening Rechtspositie gedeputeerden vast te stellen. 
 

 
2. Eerdere behandeling 

Gedeputeerde Staten hebben op 27 oktober 2015 ingestemd met de wijze 
waarop de gewijzigde regels omtrent de rechtspositie van gedeputeerden  zijn 
verwerkt in de Verordening Rechtspositie gedeputeerden. 
De Commissie Bestuur behandelt de Verordening Rechtspositie Staten- en bur-
gerleden en andere commissieleden in de vergadering van 11 mei 2016.  
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3. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
1.1. Op grond van de Provinciewet heeft Provinciale Staten de bevoegdheid om de Verordening 

Rechtspositie Staten- en burgerleden en andere commissieleden vast te stellen. 
1.2. Op grond van de Provinciewet heeft PS de bevoegdheid om de Verordening Rechtspositie 

gedeputeerden vast te stellen.       
 
     

4. Korte toelichting op voorstel 
Een nieuwe Verordening Rechtspositie Staten- en burgerleden en andere commissieleden en een 
nieuwe Verordening Rechtspositie gedeputeerden zijn gewenst vanwege het besluit harmonisatie 
en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers dat per 1 juli 2014 in werking 
is getreden. 
Verder is er vanwege het verschil in rechtsposities tussen Staten- en commissieleden enerzijds en 
gedeputeerden anderzijds voor gekozen om de rechtsposities in twee afzonderlijke verordenin-
gen vast te leggen.  
In de provinciale verordeningen zijn de bepalingen opgenomen die niet dwingendrechtelijk in 
hogere wet- en regelgeving vast liggen.  Uitgangspunt bij de nieuwe verordeningen is dat be-
staande aanspraken zoveel als mogelijk zijn gehandhaafd. Materieel gezien zijn de wijzigingen 
marginaal. Wel zijn alle keuzes (ook de bij eerdere vaststellingen impliciet gemaakte keuzes) nu 
expliciet verwoord in de beslispunten. Bijgaand treft u beide verordeningen aan. Daarnaast treft 
u een toelichting aan op de Verordening Rechtspositie Staten- en burgerleden en andere commis-
sieleden, een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de thans nog geldende verordening 
uit 2008 alsmede een wegwijzer kostenvergoeding en algemene informatie voor Staten- en bur-
gerleden.     
      
    

Argumenten 
1. Een nieuwe Verordening Rechtspositie Staten- en burgerleden en andere commissieleden 
is gewenst vanwege het besluit harmonisatie en modernisering rechtpositie decentrale poli-
tieke ambtsdragers. 
1 a) 
In de verordening wordt alleen opgenomen hetgeen op basis van hogere regelgeving verplicht 
is, dan wel een nadere explicitering indien sprake is van een duidelijk Flevolandse uitvoe-
ringspraktijk. In de toelichting op de verordening is deze hogere regelgeving opgenomen. 
1 b) 
In de verordening worden geen doublures met hogere regelgeving opgenomen. In de toelich-
ting op de verordening is deze hogere regelgeving opgenomen. 
1c) 
In lijn met het uitgangspunt dat doublures zoveel mogelijk worden vermeden, is t.a.v. het-
geen reeds is bepaald in artikel 94 Provinciewet (namelijk dat een commissielid een vergoe-
ding ontvangt as deze een commissievergadering bijwoont en dat deze bepaling niet geldt 
voor statenleden of collegeleden)  niet in de verordening opgenomen dat geen aanspraak be-
staat op een vergoeding indien sprake is van bijvoorbeeld doublerende functies .  
Ook de plaats in de verordening maakt duidelijk dat het hier een vergoeding voor burgerle-
den betreft. 
1d) 
In de verordening is opgenomen dat Statenleden een vaste vergoeding ontvangen . Met dit 
beslispunt wordt geëxpliciteerd dat niet wordt gekozen voor een vergoeding gebaseerd op 
presentie, hetgeen overeenkomt met de Flevolandse uitvoeringspraktijk. 
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1e) t/m 1f)  
Deze beslispunten beogen de bestaande Flevolandse praktijk te expliciteren ten aanzien van 
de vergoeding van reiskosten bij reizen met openbaar en reizen met eigen vervoer. Daar-
naast wordt de definitie van woon-werkverkeer verduidelijkt.  
1h)  
Dit beslispunt beoogt te expliciteren dat te verstrekken maaltijden en consumpties zijn gere-
lateerd aan een cateringarrangement afgestemd op het vergaderschema . 
1i) 
Dit beslispunt beoogt de bestaande Flevolandse uitvoeringspraktijk ten aanzien van door of 
vanwege de provincie georganiseerde buitenlandse reizen te expliciteren.  
1j)  
Dit beslispunt beoogt deels de bestaande praktijk te expliciteren en deels de bestaande re-
gels en praktijk aan te scherpen.  
k)  
Dit beslispunt codificeert de bestaande uitvoeringspraktijk ten aanzien van het in bruikleen 
geven van een iPad en data abonnement aan zowel Staten- als burgerleden. 

 
 
3. Een nieuwe Verordening rechtspositie gedeputeerden is gewenst vanwege eerder genoemd  
    besluit harmonisatie en modernisering rechtspositie politieke ambtsdragers. 
 

5. Kanttekeningen 
Geen 

 
      

 
6. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

Verordening Rechtspositie Staten- en burgerleden en andere commissieleden           1906692  

Verordening Rechtspositie gedeputeerden           1898518  

Toelichting Verordening rechtspositie Staten- en burgerleden en andere commis-

sieleden     

     1876833  

Overzicht wijzigingen nieuwe Verordening Staten- en burgerleden en andere 

commissieleden 2016 en nieuwe Verordening gedeputeerden 2016 ten opzichte 

van de thans nog geldende verordening d.d. 1 januari 2008 

     1786233  

Wegwijzer kostenvergoeding en algemene informatie Staten- en commissieleden    1824273  
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