
  

 

 

Beste collega's, 

  

Een doorbraak? Daar lijkt het wel op! In de afgelopen weken was het werk van de 

Statenleden landelijk volop in het nieuws. Dat had te maken met de grote aandacht 

rondom de werkdruk en vergoeding van de Statenleden. De beroepsvereniging is volop 

bezig om het langslepende dossier tot een goed einde te brengen. 

 

Dat kunnen we niet alleen. 

 

Samen met Tweede Kamerleden, het IPO, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de 

Commissarissen van de Koning en vooral jullie kunnen we de jarenlange discussie op 

een goede manier afsluiten. Dat lijkt te lukken. Daar zijn we ontzettend blij mee, juist ten 

behoeve van onze provinciale democratie waar jong en oud aan mee moet kunnen 

doen. De minister wilde het besluit doorschuiven, maar de Tweede Kamer vindt met ons 

dat het na bijna 20 jaar discussie klaar moet zijn. Alle rapporten geven elke keer 

dezelfde conclusie weer. Het is dus tijd om besluiten te nemen. Statenlidnu zal samen 

met het IPO zo snel als mogelijk de toezegging van de minister inlossen. 

 

Morgen (dinsdag 8 juni) wordt er in de Tweede Kamer een motie in stemming gebracht 

die oproept om de verhoging van de vergoeding snel te regelen. Mocht u in uw partijlijn 

hier nog aandacht voor willen vragen dat men de motie steunt, stuur dan een berichtje 

naar de betreffende Kamerleden! 

 

Hartelijk dank voor alle reacties en steun vanuit de diverse provincies. Juist als 

beroepsvereniging kunnen we hier met elkaar verschil in maken! 

 

Harold van de Velde 

Voorzitter Statenlidnu 

   

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

Bekijk de website!  

 

 

 

 

Save the date | Algemene Ledenvergadering Statenlidnu 

• Wanneer? Dinsdag 29 juni  

• Hoe laat? 20:00 - 21:00 

Met onder andere het laatste nieuws over de vergoedingen voor Statenleden, de 

jaarstukken van de vereniging en een update over de activiteiten van de 

vereniging in de komende maanden. 

 

 

Direct aanmelden!  
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Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming verlengd tot 

1 juli 

De looptijd voor de 'Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ is op 

29 april 2021 opnieuw met twee maanden verlengd tot 1 juli. 

Dit heeft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

op 21 mei met de Kamerbrief Zesde verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en 

besluitvorming laten weten. 

Minister Ollongren heeft, gezien corona, het voornemen om de wet daarna 

nogmaals te verlengen tot ten minste 1 september. 

Op donderdag 9 april is de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming 

provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint 

Eustatius en Saba gepubliceerd in het Staatsblad. Hiermee trad de wet in werking. 

Op basis hiervan kunnen gemeenteraden, provinciale staten, waterschappen en 

eilandsraden via een digitale vergadering rechtsgeldige besluiten nemen. 

 

 

 

 

Terugblik webinar RES  

Richting 1 juli worden in veel regio’s en provincies de RES vastgesteld. Op 27 mei 

organiseerde Statenlidnu speciaal voor Statenleden een webinar over de Regionale 

Energie Strategie (RES). Met sprekers zoals Friso de Zeeuw, Karin Arpad en 

Statenleden Mirjam Nelisse (Zuid-Holland) en Harold van de Velde (Zeeland) is het 

proces vanuit diverse invalshoeken belicht.  

 

Terugkijken? Dat kan hier! Klik op je provincie en op inloggen. Daarna op het tabblad 

webinar en de webinar 'Provincies in de problemen door de RES?' 
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Roadtour bestuurlijke integriteit 2021 

Het functioneren van het openbaar bestuur en het handelen van individuele 

politieke ambtsdragers staat steeds meer in het middelpunt van de belangstelling. 

Het is hierdoor steeds belangrijker geworden om ons moreel kompas scherp te 

houden en zo bij te dragen aan het vertrouwen van de burgers in de overheid. 

Tijdens de eerste digitale bijeenkomst van de ‘Roadtour bestuurlijke integriteit 

2021’ op 8 juli, 15.00 – 17.00 uur, bespreken we verschillende facetten van 

bestuurlijke integriteit, zoals: hoe maak je het een verantwoordelijkheid van alle 

volksvertegenwoordigers? Wat zijn precies die verboden handelingen?  

Centraal staan tijdens deze eerste digitale bijeenkomst van de roadtour de 

geactualiseerde Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers met 

modelgedragscodes en het modelbeleidskader verboden handelingen. Wilt u een 

uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvangen? Mail dan 

naar politiekeambtsdragers@minbzk.nl onder vermelding van ‘aanmelding roadtour 

bestuurlijke integriteit 2021’. 
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Statenlid Gerwi Temmink (Groenlinks 

Zeeland) over de veranderende 

werkwijzen 

Het werk als Statenlid slokt veel tijd op 

voor een kleine partij. Niet alleen die 

pakken (digitaal) papier die we lezen, 

maar juist ook de werkbezoeken en 

mensen opzoeken. 

 

Ze weten mij ook steeds beter te vinden. 

Ik krijg handgeschreven brieven, maar 

word ook op Facebook, Twitter en 

Instagram benaderd. Onder andere als 

reacties op mijn wekelijkse blog. Soms 

geeft een krantenartikel of een item op 

Omroep Zeeland aanleiding om mij actief 

op te zoeken. Dat vind ik leuk en dit alles 

hoort erbij als volksvertegenwoordiger. 

 

Lees verder... 

 

Statenlid Robert de Wit (CDA 

Groningen) over de veranderende 

werkwijzen 

Onze Commissaris van de Koning maakte 

veel reclame voor onze vernieuwende 

werkwijze. We zijn hiermee een goed 

voorbeeld voor andere provinciale staten. 

Wij vinden het een heel leuk concept en 

we zijn er trots op. Dat dragen we dan ook 

graag uit. 

 

In Groningen hebben we een bepaalde 

nuchterheid en Statenleden gaan plezierig 

met elkaar om. Uiteraard kan het in 

debatten nog steeds hard tegen hard 

gaan. 

 

Lees verder... 
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