
 
1 

 

 
 

 

 Statenvoorstel 
 

2012BEM46 

 

Datum : 14 april 2012 Nummer PS :  

Afdeling : SGU Commissie   : BEM 

Steller : L.C.A.W. Graafhuis Portefeuillehouder : cvdK 

Registratienummer :   

 

Titel : Wijziging Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden 

 

Inhoudsopgave 

 

Ontwerpbesluit    pag. 3 

 

Toelichting    pag. 1 

    

 

Aan Provinciale Staten, 

 

Bij besluit van 16 december 2009 heeft de Minister van BZK besloten dat de fractievoorzitters in Provinciale 

Staten een extra vergoeding krijgen voor hun fractievoorzitterschap, gezien de extra tijdsinspanningen.   

Naast de vergoeding voor de werkzaamheden als statenlid ontvangen de fractievoorzitters - met terugwerkende 

kracht tot 1 januari 2009 - voor de duur van hun voorzitterschap per jaar een toelage gelijk aan 1,2% van deze 

vergoeding op jaarbasis, alsmede een toelage gelijk aan 0,4% van deze vergoeding op jaarbasis voor elk lid dat 

de fractie buiten de fractievoorzitter telt. De toelagen bedragen samen ten hoogste 6,4% van de vergoeding op 

jaarbasis.  

Voor de vergoeding is door de minister van BZK aansluiting gezocht bij de regeling voor de leden van de Eerste 

Kamer der Staten-Generaal, omdat deze vergelijkbaar is met Provinciale Staten. De huidige fractievoorzitters 

ontvangen reeds de extra vergoeding.  

 

Dit voorstel betreft de doorvertaling van de circulaire van de minister van BZK in de Verordening rechtspositie 

gedeputeerden, staten- en commissieleden, door opname van een nieuw artikel 2a. Het betreffende artikel heeft 

terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 ten behoeve van de fractievoorzitters in de vorige statenperiode. 

 

Het bedrag dat met de uitvoering van dit voorstel is gemoeid komt ten laste van het budget Vergoedingen PS-

leden (110.001) en kan binnen het huidige budget worden opgevangen.  

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 zijn de volgende bedragen met de toelage gemoeid:   

2009:                    € 3.332,38 

2010:                    € 3.402,25 

2011:(tot maart):  €    578,36 

Met de uitvoering van het besluit is de griffie belast.  

 

De extra vergoeding die de voormalig fractievoorzitter van Mooi Utrecht, de heer Snyders, toekomt wordt in 

reserve gehouden, in afwachting van de uitkomst van de lopende procedure tegen uw besluit van 13 december 

2011, inhoudende de  terugvordering van ten onrechte genoten gelden uit de fractiesubsidie van Mooi Utrecht 

ad. € 93.688,=  in de periode 2007-2011. 

 

Resumerend wordt voorgesteld te besluiten overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp-besluit.  

 

Voorzitter, 

 

Griffier, 
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Ontwerp-besluit 

 

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 4 juni 2012 houdende wijziging van de 

Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Utrecht.  

 

Provinciale Staten van Utrecht; 

 

Op voorstel van de voorzitter van Provinciale Staten van 10 april 2012,  

 

Overwegende de circulaire van de minister van BZK van 24 november 2009 tot invoering - met terugwerkende 

kracht tot 1 januari 2009 - van een extra vergoeding voor de fractievoorzitters in de Staten; 

 

Gelet op artikel  93 en 94 van de Provinciewet, het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden en de 

circulaire van de minister van BZK van 24 november 2009; 

 

B e s l u i t e n :  

 

ARTIKEL I 

 

De Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden te wijzigen door opname van een nieuw 

artikel 2a, waarvan de tekst als volgt luidt:  

 

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 1 januari 2009. 

 

Provinciale Staten, 

 

 

voorzitter,  

 

 

 

 

griffier,  

 

  

 


