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Bijlage(n):    

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Bij besluit van 16 december 2009 heeft de Minister van BZK besloten dat de fractievoorzitters in provinciale 
staten een extra vergoeding krijgen voor hun voorzitterschap. De vergoeding is opgebouwd uit een vast 
percentage van de vergoeding op jaarbasis en een bedrag naar rato van het aantal leden van de fractie buiten de 
voorzitter zelf. 
T.a.v. de extra vergoeding is een maximum gesteld van 6,4% van de vergoeding op jaarbasis. 
Voor de vergoeding is aansluiting gezocht bij de regeling voor de Eerste Kamer omdat deze vergelijkbaar is met 
Provinciale Staten. 
 
Essentie / samenvatting: 
Bij besluit van 16 december 2009 heeft de Minister van BZK besloten dat fractievoorzitters in provinciale staten 
een extra vergoeding krijgen vanwege de extra tijd die gemoeid is met hun werkzaamheden. Er is nagelaten dit 
besluit in uitvoering te brengen. Inmiddels is dit besluit wel in de modelverordening opgenomen maar dient dit 
ook in onze eigen Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden te worden opgenomen. 
Voorgesteld wordt de extra vergoeding in te doen gaan per 10 maart  2011. Op die datum zijn de huidige 
statenleden beëdigd. Er zal een voorstel worden uitgewerkt voor compensatie voor de toenmalige PS-leden voor 
de periode tussen 16 december 2009 en 10 maart 2011. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect: 
Het rechtmatig toekennen van een extra vergoeding aan fractievoorzitters in Provinciale Staten. 
 
Financiële consequenties 
De vergoeding voor fractievoorzitters in PS gaat omhoog. Het bedrag dat daarmee is gemoeid komt ten laste van 
het budget Vergoedingen PS-leden (110.001) en kan binnen het huidige budget worden opgevangen. De 
Statengriffie beheert dit budget en is akkoord met het voorstel.  
In de Staten zijn 11 partijen vertegenwoordigd, de 11 fractievoorzitters zullen naast de jaarlijkse vergoeding een 
toelage krijgen.  
De jaarlijkse vergoeding bedraagt € 12.948,63 (per 1-1-2011).  

− Het vaste deel van de extra toelage bedraagt 1,2%, ofwel € 155,38, van de jaarlijkse vergoeding.  
− Per fractielid wordt een vergoeding gegeven van 0,4% van de jaarlijkse vergoeding, ofwel € 51,79 per 

lid.  
De totale extra last per jaar komt dan op 11(fracties) x € 155,38 plus 36 x € 51,79 = € 3.573,62 per jaar.  
De extra vergoeding zal maandelijks worden uitbetaald. 
 



In schema:  
 

Fracties Voorzitter Leden 1,2% 0,4% Totaal 
VVD 1 10 155,38 517,90 673,28 
PvdA 1 6 155,38 310,74 466,12 
CDA 1 5 155,38 258,95 414,33 
D66 1 4 155,38 207,16 362,54 

PVV 1 4 155,38 207,16 362,54 
GL 1 3 155,38 155,37 310,75 
SP 1 3 155,38 155,37 310,75 

CU 1 1 155,38   51,79 207,17 
SGP 1 - 155,38      - 155,38 

50PLUS 1 - 155,38      - 155,38 
PvdD 1 - 155,38      - 155,38 

Totaal 11 36 1.709,18 1.864,44 3.573,62 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
nvt 
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
nvt 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, H. Goedhart 



Ontwerp-besluit 

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 12 december 2011 houdende wijziging van de 
regels voor de rechtspositie van gedeputeerden, statenleden en leden van provinciale commissies 
(Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Utrecht)  
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van  25 oktober 2011, afdeling PEO, nummer 2011INT270019; 
 
Overwegende dat het wenselijk is vanwege de extra tijdsinspanning als gevolge van het fractievoorzitterschap de 
rechtspositie van fractievoorzitters te verbeteren door het invoeren van een extra vergoeding voor hun 
werkzaamheden;  
 
Gelet op artikel  93 en 94 van de Provinciewet, het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden en  
gelet op artikel 40c, tweede lid, en artikel 68, tweede lid, van de Provinciewet; 
 
Besluiten:  
 
ARTIKEL I 
 
De Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden te wijzigen in die zin dat een nieuw 
artikel 2a wordt toegevoegd dat luidt als volgt: 
 
Artikel 2a. Vergoeding fractievoorzitter 

1. Naast de vergoeding voor de werkzaamheden ontvangen fractievoorzitters voor de duur van hun 
voorzitterschap per jaar een toelage gelijk aan 1,2% van de vergoeding op jaarbasis en een toelage gelijk 
aan 0,4% van de vergoeding op jaarbasis voor elk lid dat de fractie buiten de fractievoorzitter telt. De 
toelagen tezamen bedragen ten hoogste 6,4% van de vergoeding op jaarbasis. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid stelt de commissaris vast: 

a. hoeveel leden een fractie telt; 

b. de duur van het fractievoorzitterschap. 

3. De vergoeding als bedoeld in het eerste lid wordt maandelijks uitbetaald. 

 

ARTIKEL II 

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na dagtekening van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst 
en werkt terug tot 10 maart 2011. 

 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
 





Toelichting 
 

Wettelijke grondslag 
Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden, artikel 7a. 
 
Beoogd effect 
Een reële en rechtmatige vergoeding voor reële extra werkzaamheden van fractievoorzitters. 
 
Argumenten 
De werkzaamheden van fractievoorzitters vergen een extra tijdsinspanning die een extra vergoeding 
rechtvaardigen. 
 
Kanttekeningen 
De vergoeding voor fractievoorzitters in PS gaat omhoog. Het bedrag dat daarmee is gemoeid komt ten laste van 
het budget Vergoedingen PS-leden en kan binnen het huidige budget worden opgevangen. 
 
Realisatie 
De extra vergoeding zal maandelijks door de salarisadministratie worden uitbetaald. 
 
Juridisch 
 
Europa 
N.v.t. 
 
Communicatie 
De Statengriffie draagt zorg voor de communicatie. 
 
Bijlagen 
geen 
 


