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Besluit van provinciale staten van Utrecht van 28 juni 2010, nr. …..(nummer), 
tot wijziging van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en 
commissieleden provincie Utrecht  

Provinciale staten van Utrecht; 

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 11 mei 2010, nr. 2010INT259617. 

Gelet op de artikelen 146, 150, 170 en 182 van de Provinciewet;

Gelet op het besluit van provinciale staten van 14 december 2009, 2009INT200221, 
over de benoeming van leden in de Adviescommissie bezwaarschriften PS; 

Overwegende dat het wenselijk is de Verordening rechtspositie gedeputeerden, 
staten- en commissieleden provincie Utrecht te wijzigen om een basis te scheppen 
voor het betalen van een vergoeding aan leden van de Adviescommissie 
bezwaarschriften GS en de in te stellen Adviescommissie bezwaarschriften PS; 

Besluiten:  

Artikel I 

De Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie 
Utrecht wordt als volgt gewijzigd: 

Artikel 27, vierde lid, onder deel b, komt te luiden:  

b. de voorzitter onderscheidenlijk de leden van een bezwarencommissie als bedoeld 
in artikel 7:13, eerste lid onderdeel b, van de Algemene wet bestuursrecht: € 137,04 
onderscheidenlijk € 99,94; 

Artikel II 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het 
Provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.  
 
Aldus vastgesteld in de (openbare) vergadering van provinciale / gedeputeerde 
staten van Utrecht van 28 juni 2010. 

Provinciale staten van Utrecht, 

R.C. Robbertsen, voorzitter. 

 

L.A.C.W. Graafhuis,  griffier. 



Toelichting 

Algemeen 

Met ingang van 1 september 2010 worden in de Adviescommissie bezwaarschriften 
GS en de in te stellen Adviescommissie bezwaarschriften PS externe leden benoemd 
in plaats van de huidige statenleden en ambtelijke leden. De huidige leden doen dit 
in het kader van de aan hen opgedragen werkzaamheden en ontvangen daarom 
geen (extra) vergoeding. Dit geldt niet voor externe leden. Daarom wordt in de 
verordening opgenomen dat deze leden een vergoeding voor het bijwonen van een 
vergadering ontvangen. 

 


