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Inleiding 

Op 5 februari hebben Provinciale Staten (PS) de Verordening rechtspositie gedeputeerden, 
staten- en commissieleden provincie Utrecht vastgesteld en is tegelijkertijd de “oude” 
rechtspositieverordening uit 1994 ingetrokken. De nieuwe verordening is afgeleid van de 
IPO-modelverordening. In artikel 12 van de oude rechtspositieverordening werden de 
vergoedingen voor leden van provinciale commissies, subcommissies, werkgroepen, 
klachten- en bezwarencommissies expliciet genoemd. In de nieuwe verordening is in artikel 
34, vierde lid, een bepaling opgenomen op grond waarvan Gedeputeerde Staten (GS) de 
bevoegdheid hebben een hogere vergoeding vast te stellen voor de leden van deze 
commissies. GS kunnen op basis van dit artikel een hogere vergoeding vaststellen tot ten 
hoogste vijftig procent van het in artikel 13 van het Rechtspositiebesluit staten- en 
commissieleden bedoelde bedrag.  
De hoogte van de vergoeding is derhalve gemaximeerd en is niet in overeenstemming met 
de hoogte van de bedragen die op dit moment worden uitgekeerd. De bedragen die op dit 
moment worden gehanteerd zijn de bedragen zoals vermeld in dan wel bij de oude 
rechtspositieverordening 1994. Deze bedragen zijn voor sommige commissies hoger dan het 
in artikel 13 van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden bedoelde bedrag. GS 
hebben echter geen gebruik gemaakt van hun bevoegdheid een hogere vergoeding formeel 
vast te stellen. Op dit moment wordt er derhalve een hogere vergoeding aan commissieleden 
uitgekeerd dan op basis van de huidige verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en 
commissieleden provincie Utrecht is toegestaan.  
Het is gewenst om de huidige hoogte van de vergoeding (in de praktijk) te behouden en te 
formaliseren. Verder is het noodzakelijk om met terugwerkende kracht de hoogte van de 
vergoedingen te formaliseren. Met het vaststellen van deze verordening tot wijziging van de 
Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Utrecht in de 
PS-vergadering van 5 februari wordt de Verordening rechtspositie op dit punt aangepast en 
worden de hogere bedragen in de verordening zelf neergelegd. 
 
Per abuis is in de huidige verordening Rechtspositie gedeputeerde, staten- en 
commissieleden provincie Utrecht opgenomen dat artikel 14 terug werkt tot en met 1 januari 
2006 in plaats van artikel 13. Artikel 40 waarin dit is bepaald is in werking getreden op 27 
februari 2007. Dit artikel is al uitgewerkt en kan niet meer gewijzigd worden. Om toch te 
regelen dat artikel 13 terug werkt tot en met 1 januari 2006 wordt de tekst van artikel 13 
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opnieuw integraal vastgesteld en wordt aan dit artikel terugwerkende kracht verleend tot en 
met 1 januari 2006. Overigens is het niet erg dat artikel 14 op 27 februari 2007 in werking is 
getreden en terugwerkende kracht heeft verkregen tot en met 1 januari 2006. Hoewel de 
tekst niet gelijk is, is de inhoud van artikel 14 en het oude artikel precies hetzelfde. Dit hoeft 
derhalve niet gerepareerd te worden. 
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Ontwerp-besluit 

Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 27 september 2007 tot wijziging van de 
Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Utrecht  

 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 28 augustus 2007, Afdeling PEO, 
nummer 2007PSD000159i; 
 
Gelet op de artikelen  94 van de Provinciewet, 13 en 14 van het Rechtspositiebesluit staten- 
en commissieleden; 
 
Overwegende dat het wenselijk is artikel 34 van de Verordening rechtspositie, 
gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Utrecht te wijzigen in verband met de 
hoogte van de vergoeding voor commissieleden; 
 
Besluiten:  
 
Artikel I 
 
De Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Utrecht 
wordt als volgt gewijzigd: 
 
A. 
 
Artikel 34 komt als volgt te luiden: 
 
Artikel 34 Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen 
1. Het lid van een commissie ontvangt voor het bijwonen van de vergaderingen van een 

commissie en haar subcommissies een vergoeding (I) die gelijk is aan het bedrag, 
vermeld in artikel 13 van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden, zoals dit 
bedrag jaarlijks ingevolge artikel 13 voornoemd wordt herzien. 

2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degene die als lid van een 
commissie een vaste vergoeding voor de werkzaamheden als bedoeld in artikel 94 van 
de Provinciewet ontvangt. 

3. Geen vergoeding ontvangt degene die zitting heeft in een commissie:
a. als statenlid of gedeputeerde; 
b. uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een ambtelijke of bestuurlijke 

hoedanigheid dan wel van een functie bij een instelling die grotendeels van 
overheidswege wordt gesubsidieerd; 

c. als vertegenwoordiger van een belanghebbende instelling, organisatie of groepering, 
tenzij zijn lidmaatschap van de commissie tevens in belangrijke mate het provinciaal 
belang dient. 

4. Voor leden van commissies als bedoeld in artikel 14 van het Rechtspositiebesluit staten- 
en commissieleden gelden de volgende vergoedingen voor het bijwonen van de 
vergaderingen van de commissie: 
a. de voorzitter onderscheidenlijk de leden van de provinciale commissies, 

subcommissies en werkgroepen voor de regiovisies in de zorgsectoren: € 332,90 (II) 
onderscheidenlijk € 231,33 (III); 
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b. de voorzitter van een bezwarencommissie als bedoeld in artikel 7:13, eerste lid 
onderdeel b, van de Algemene wet bestuursrecht: € 129,78 (IV); 

c. de voorzitter van de provinciale commissie voor milieubeheer en waterhuishouding: € 
332,90 (II);  

d. de voorzitter van de klachtencommissie: € 129,78 (IV); 
e.  de leden en plaatsvervangende leden van de provinciale klachtencommissie, bedoeld 

in artikel 49 van de Wet op de jeugdhulpverlening: € 129,78 (III);  
f. de voorzitter, onderscheidenlijk de vertegenwoordiger van de Vereniging voor 

Afvalverwerkers als lid van de Adviescommissie nazorg gesloten stortplaatsen 
provincie Utrecht: € 332,90 (II) onderscheidenlijk € 239,30 (V);

g.  de voorzitter van de commissie voor beleidsaudits: € 129,78 (IV).
5.   De in het vierde lid genoemde bedragen worden per 1 januari van elk jaar herzien met 

overeenkomstige  toepassing van artikel 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit 
staten- en commissieleden. 

 
B. 
 
Artikel 13 komt als volgt te luiden: 
 
Artikel 13 Tegemoetkoming ziektekosten 

1. Het statenlid ontvangt een tegemoetkoming in de kosten van een 
ziektekostenverzekering van € 175 per jaar. 

2. Hij die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar statenlid is geweest ontvangt de 
tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, naar evenredigheid van het aantal dagen 
dat hij in dat jaar statenlid is geweest. 

3. De betaling van de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, geschiedt in 
maandelijkse termijnen. 

4. Indien de nominale eindejaarsuitkering van het personeel werkzaam bij de sector Rijk 
wijziging ondergaat, wordt het in het eerste lid genoemde bedrag naar evenredigheid 
gewijzigd. 

 

Artikel II 
 
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 
provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst. Artikel I, onderdeel A, werkt terug tot en met 27 
februari 2007 en artikel I, onderdeel B, werkt terug tot en met 1 januari 2006. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale staten van Utrecht van 5 
november 2007  

 

voorzitter, 

 

griffier,  
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Aan Provinciale Staten, 
 

Toelichting 

Wettelijke grondslag 
 
Beoogd effect 
 
Argumenten 
 
Kanttekeningen 
 
Financiën 
 
Realisatie 
 
Juridisch 
 
Europa 
 
Communicatie 
 
Bijlagen 

 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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