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Inleiding 

a. Algemeen 

Op 28 maart 2019 is de Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers provincie 

Drenthe 2019 (hierna: de Verordening) in werking getreden. De Verordening rechtspositie  

gedeputeerden, staten- en commissieleden is als gevolg hiervan ingetrokken. 

 

In een aantal reglementen van commissies wordt verwezen naar de artikelen 34 en 35 van de in-

getrokken verordening, waarin de vergoedingen voor commissieleden werden geregeld. Deze be-

palingen zijn vervangen door de artikelen 11 en 12 van de Verordening. De desbetreffende verwij-

zingen worden aangepast. 

Dit zijn technische wijzigingen: de inhoud van de artikelen is onder de nieuwe verordening het-

zelfde gebleven. 

 

De Provinciewet bepaalt in artikel 94 dat de vergoeding voor commissieleden bij verordening 

wordt vastgesteld. Artikel 2.4.1. van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers 

(hierna: het Besluit) bepaalt echter al de hoogte van de standaardvergoeding. De hoogte van de 

reis- en verblijfskostenvergoeding volgt al uit het Besluit en de Regeling rechtspositie decentrale 

politieke ambtsdragers (hierna de Regeling).  

 

De huidige redactie van de artikelen 11 en 12 doet vermoeden dat de Verordening nadere regels 

bevat aangaande de standaardvergoeding en reis- en verblijfskostenvergoeding. Terwijl de ver-

goeding volgt uit het genoemde Besluit en de Regeling. Daarom wordt tevens voorgesteld deze 

artikelen van de Verordening anders vorm te geven. Inhoudelijk levert ook dit voorstel geen veran-

dering op in de rechtspositie van de commissieleden. 

 

Ten slotte zal ook de toelichting op de Verordening worden aangepast, omdat deze een aantal 

verschrijvingen bevat en delen ervan ontbreken. 

b. Europese aspecten 

Niet van toepassing. 

c. Economie/werkgelegenheid 

Niet van toepassing. 

 

d. Participatie 

Niet van toepassing. 

Advies  

1. De Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers provincie Drenthe 2019 te wij-

zigen. 
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Doelstelling uit de begroting 

1.3.02 Heldere en transparante besluitvorming 

Argumenten 

1.1. De artikelen 11 en 12 van de Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers kunnen 

duidelijker geredigeerd worden. 

In het Besluit en de Regeling zijn de standaardvergoeding en de reis- en verblijfskostenvergoeding 

uitputtend geregeld. Toch lijkt de Verordening nadere regels te stellen. Dit levert onduidelijkheid op. 

Om dit op te lossen wordt voorgesteld de overbodige leden te schrappen en te volstaan met verwij-

zingen naar het Besluit en de Regeling. In de toelichting bij de Verordening staat een uitwerking van 

hoe deze regelingen in de praktijk worden toegepast. 

 

Het lid waarin de hogere vergoeding wordt toegekend is enigszins anders verwoord. Het huidige ar-

tikel 11, lid 4, bepaalt dat de hogere vergoeding een percentage is. Waarvan dit percentage berekend 

wordt staat in sub c, terwijl het ook voor de commissies genoemd in sub a en b geldt. In het voorstel 

wordt dit aangepast en wordt daarnaast omwille van de leesbaarheid de zinsopbouw aangepast. 

 

1.2. De toelichting op de Verordening kan worden verduidelijkt.  

In de toelichting wordt ook een aantal wijzigingen voorgesteld. Zo is er een vergissing in de num- 

mering van de artikelsgewijze toelichting die wordt hersteld. Daarbij wordt een toelichting van artikel 5 

toegevoegd die nog ontbrak. Deze toelichting is overgenomen uit de circulaire bij het Besluit. 

Ook wordt een korte toelichting bij het nieuwe artikel 12 gegeven, waarin staat dat de reis- en verblijf-

kosten die gemaakt zijn redelijk moeten zijn. Dit sluit aan bij de bestaande praktijk. 

Tijdsplanning 

Niet van toepassing. 

Financiën 

Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 

Niet van toepassing. 

Communicatie  

Niet van toepassing. 
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Bijlagen  

1. Wijziging Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers 

Ter inzage in kamer C0.39 

Niet van toepassing. 

 

 

 

Assen, 8 oktober 2019 

Kenmerk: 41/5.2/2019002160 

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 

W.F. Brenkman MSc, secretaris 

 

md/coll. 

 

 



Ontwerpbesluit   2019-904-1 

 

 

 

 

Provinciale Staten van Drenthe; 

 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 8 oktober 2019, kenmerk 

41/5.2/2019002160; 

 

 

BESLUITEN:   

 

 

de Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers provincie Drenthe 2019 te wijzigen 

(zie bijlage). 

 

 

 

 

 

Assen, 18 december 2019 

 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

 

 

 

 

 

 , voorzitter    , griffier 

 

md/coll. 



Bijlage 1 

 

Wijziging Verordening rechtspositie 

decentrale politieke ambtsdragers 

provincie Drenthe 2019 
 

A 

Artikel 11 komt te luiden: 

 

Artikel 11 Vergoeding voor werkzaamheden 

1. Een commissielid ontvangt een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van de commissie 

overeenkomstig het Besluit. 

2. Er zijn commissieleden als bedoeld in artikel 2.4.2, tweede lid, onder a en b, van het Besluit die een 

hogere vergoeding ontvangen. Deze hogere vergoeding is een percentage van de in het eerste lid 

genoemde vergoeding en bedraagt: 

a. voor de leden en de voorzitter van de Commissie rechtsbescherming 250%; 

b. voor de leden en de voorzitter van de Bezwarencommissie Personele Aangelegenheden 250%;  

c. voor de leden van de Adviescommissie Cultuur 175% en voor de voorzitter van deze commissie 

250%.  

B  

Artikel 12 komt te luiden: 

Artikel 12 Reis- en verblijfskostenvergoeding 

Een commissielid ontvangt reis- en verblijfskostenvergoeding overeenkomstig het Besluit en de Regeling. 

 

C  

In de Artikelsgewijze Toelichting wordt, onder vernummering van de toelichting op artikel 5 tot en met 14 

tot artikel 6 tot en met 15, een toelichting op artikel 5 ingevoegd, luidende: 

 

Artikel 5 Verzekering arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden 

 

Statenleden zijn vaak een significant deel van de werkweek voor Provinciale Staten bezig en kunnen 

daardoor in hun hoofdfunctie minder pensioen opbouwen. Statenleden hebben bovendien niet allemaal 

een hoofdfunctie in loondienst. In artikel 2.1.9 van het Besluit is daarom de grondslag gecreëerd om het 



mogelijk te maken bij verordening te bepalen dat de statenleden een bedrag per jaar ontvangen ter hoogte 

van één maandbedrag van hun vergoeding voor de werkzaamheden, waarmee zij voorzieningen kunnen 

treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. 

 

D 

In de artikelsgewijze toelichting op artikel 8 (nieuw) wordt 'artikel 7' vervangen door 'artikel 8' 

 

E 

In de artikelsgewijze toelichting op artikel 11 (nieuw) wordt 'artikel 10, eerste lid' vervangen door 'artikel 

11, eerste lid' 

 

F 

In de artikelsgewijze toelichting op artikel 11 (nieuw) wordt 'artikel 10, vierde lid' vervangen door 'artikel 

11, tweede lid' 

 

G 

De artikelsgewijze toelichting op artikel 13 tot en met 15 (nieuw) wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. '(artikel 12)' wordt vervangen door '(artikel 13)' 

2. '(artikel 13)' wordt vervangen door '(artikel 14)' 

3. '(artikel 14)' wordt vervangen door '(artikel 15)' 

 

H 

De artikelsgewijze toelichting op artikel 12 (nieuw) komt te luiden: 

 

Artikel 12 Reis- en verblijfskostenvergoeding 

Het gaat om de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke kosten.  


