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BESLUITEN

Provinciale Staten van Drenthe;

gelezen het voorstelvan Gedeputeerde Staten van Drenthe van 1 juni2016, kenmerk

2213.1212016002699;

gelet op het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden;

De Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden wordt als volgt

gewijzigd:

a. ln artikel 34, vierde lid, onder b wordt'375o/o'vervangen door: 250%

b. ln artikel 34, vierde lid, onder c wordt '2OO%' vervangen door: 175o/o

c. ln artikel 34, vierde lid, onder c wordt '400o/o' vervangen door: 250%

ln de artikelsgewijze toelichting wordt na de laatste alinea van de toelichting op artikel 34

een alinea ingevoegd luidende: Voor het vaststellen van een hogere vergoeding geldt de

volgende systematiek als leidraad (deze systematiek volgt uit het Rapport

commissievergoedingen, opgesteld door Pro Facto, d.d. 3 mei2016). Het wettelijke

systeem gaat zoals gezegd uit van een basisvergoeding per vergadering. Vervolgens is

een drietal wegingsfactoren te onderscheiden waarbijgeldt dat elke wegingsfactor is
gestaffeld:

1. Deskundigheid: deze factor houdt het vereiste in dat sprake is van één of meer

commissieleden die op grond van hun bijzondere beroepsmatige deskundigheid op

het taakgebied van de commissie zijn aangetrokken. De factor is als volgt gestaffeld:

a, Lichte deskundigheid: 1

b. Gemiddelde deskundigheid: 1,2

c. Zwaredeskundigheid:1,5
2. Aard en omvang werkzaamheden: deze factor betreft de situatie waarin de

basisvergoeding niet geacht kan worden in een redelijke verhouding te staan tot de

z¡'taarle van de taken en de omvang van de door de commissieleden te verrichten

werkzaamheden. Deze factor hoort bij de voorbereiding, het bijwonen en het nawerk

van commissievergaderingen. De factor is als volgt gestaffeld:

a. Licht takenpakket: 1

b. Gemiddeld takenpakket: 1,2

c. Zwaar takenpakket: 1,5

3. Commissieafhankelijke toeslag: deze factor is van toepassing als blijkt dat een

commissie of een bepaald commissielid naast de werkzaamheden direct ten behoeve

van een vergadering nog extra werkzaamheden verricht. De factor is als volgt

gestaffeld:

a. Beperkte hoeveelheid extra werkzaamheden: 1,2

b. Grote hoeveelheid extra werkzaamheden: 1,5

Het basisbedrag wordt vermenigvuldigd met de wegingsfactoren, waarvan de hoogten

dus per commissie(lid) kunnen verschillen. Daarnaast laat de systematiek de ruimte om,

afhankelijk van de samenstelling en werkwijzevan de commissie, een hogere vergoeding

vast te stellen. Het blíjft immers maatwerk, zo stelt ook bovengenoemd rapport.
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Assen, 6 juli 2016

Provinciale Staten voornoemd,

Artikel 34, vierde lid, zoals dat gold onmiddellijk voor de inwerkingtreding van het besluit

onder l, blijft van toepassing op de op dat moment zittende voorzitter en leden van de

Commissie personele aangelegenheden en van de Adviescommissie cultuur.

, griffier


