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Beste Statenleden,
De afgelopen dagen is er veel in het nieuws rondom een onderzoek van
Binnenlands Bestuur over Provinciale Staten. Een op de vijf Statenleden zou
volgens het onderzoek stoppen en nog een kwart twijfelt of ze voor een
nieuwe periode willen tekenen. Dat komt overeen met deze periode waarin
60% nieuwe instroom was van Statenleden. Opnieuw zijn de redenen
zorgelijk: financiële vergoeding en werkdruk. De discussie rondom de
vergoedingen nadert zijn ontknoping. Over een paar weken spreekt de
Tweede Kamer over een wetsvoorstel om een Adviescollege in te stellen die
de minister adviseert over de rechtspositie van alle volksvertegenwoordigers.
Hun eerste opdracht is om het onderzoeksrapport van de minister over de
vergoedingen van Statenleden als eerste te behandelen. Het is echter nog
onzeker wanneer het Adviescollege daadwerkelijk operationeel is.
Statenlidnu vindt dat Statenleden niet nog langer in de wachtstand gelaten
moeten worden. Jarenlang is de discussie vooruitgeschoven en geen besluit
over gevallen. Het kan niet zo zijn dat de vergoeding van een
gemeenteraadslid uit een grote gemeente (€1800-2100) zo verschilt van een
Statenlid (€1200). Dit betekent dat inmiddels in meer dan een derde van de
gemeenten de raadsleden een hogere vergoeding ontvangen dan een
Statenlid, terwijl de tijdsinvestering voor een Statenlid minstens gelijk is zo
niet hoger. Nu staan alle lichten op groen en is er alleen een besluit nodig
van de minister voor aanpassing van het rechtspositiebesluit.

Statenlidnu hoopt en verwacht dat de Tweede Kamer haar eerdere verzoek
wil inlossen door de opdracht te geven om de vergoeding nu te wijzigen en
niet langer meer te wachten. Dat doet recht aan de Statenleden die nu
dagdagelijks in touw zijn en wellicht nog overwegen om door te gaan én voor
nieuwe kandidaten die volgend jaar geworven
worden.
De beroepsvereniging zet zich achter de
schermen volop in om te zorgen dat er een
doorbraak komt. U kunt hieraan bijdragen door
uw contacten met Tweede Kamerleden te
attenderen op dit vraagstuk. Op onze website
kunt u alle informatie over het dossier vinden.
Harold van de Velde
Voorzitter Statenlidnu

Klik hier voor het onderzoek van Binnenlands Bestuur!
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