
  

 

Beste collega's, 

 

Het eerste half jaar van 2021 is weer voorbij. Velen zullen toe leven naar een aantal 

weken rust om thuis te zijn of op vakantie. In veel Provinciale Staten zijn er weer grote 

dossiers aan de orde geweest, de één heeft naar buiten toe meer aandacht getrokken 

dan de ander. Maar allemaal zijn ze belangrijk. 

 

Door de grote inzet van volksvertegenwoordigers zorgen we met elkaar ervoor dat de 

provinciale democratie goed kan functioneren. Elk van de 570 Statenleden in Nederland 

levert hier een bijdrage aan. Juist om te zorgen dat Statenleden dit werk blijven doen en 

nieuwe kandidaten het aantrekkelijk vinden om zich in te zetten voor hun provincie is het 

nodig om hiervoor een passende vergoeding te krijgen. De afgelopen maanden is er 

veel beweging op het dossier over de rechtspositie van Statenleden. Iets waarover je als 

Statenlid zelf niet teveel over wilt praten in de media, maar wat wel meespeelt in diverse 

overwegingen. 

 

Onderzoeken laten zien hoe groot de onvrede is, zo’n 90% van de Statenleden. Ook de 

minister onderkent dit en het is fijn om te merken dat ook een aantal partijen in de 

Tweede Kamer zich hiervoor hard maken. Op 1 juni debatteerde de Tweede Kamer over 

het voorstel om een adviescollege in te stellen die concrete voorstellen moet doen over 

o.a. de vergoedingen voor volksvertegenwoordigers. De minister wil het advies 

afwachten wat het nog in te stellen adviescollege gaat geven over de Statenleden. 

Diverse Kamerleden hebben aangegeven dit te lang vinden duren gelet op alle eerdere 

voornemens en toezeggingen. Als beroepsvereniging hebben we samen met veel 

Statenleden contact gehad met Kamerleden. Ook heeft de voorzitter van het IPO samen 

met Statenlidnu naar buiten laten weten dat er geen (financiële) belemmeringen zijn om 

de vergoedingen snel te verhogen. Alle lichten staan op groen. Alleen de minister dient 

het Rechtspositiebesluit nog aan te passen. 

 



 

De minister heeft toegezegd aan de Kamer om met een positieve grondhouding het 

gesprek aan te gaan met het IPO om te kijken of de verhoging op korte termijn 

gerealiseerd kan worden. Dat gesprek is nu gaande. Ook Statenlidnu heeft contacten 

met het IPO-bestuur en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Eenheid in een 

duidelijke boodschap is het belangrijkst: de tijd van mooie woorden, toezeggingen en 

papier is voorbij. Het is tijd voor een concrete afspraak met een bedrag en een datum in 

2021. Dat was en is onze inzet na jarenlange discussie over het dossier. De Statenleden 

en nieuwe kandidaten verdienen het om serieus gewaardeerd te worden voor hun 

werkzaamheden in de provincie. Net als de raadsleden uit alle gemeenten. Die 

verhoudingen moeten snel recht getrokken worden. We hebben de luxe niet om weer 

een jaar of jaren te wachten. 

 

Samengevat: het zijn cruciale weken waarin afspraken gemaakt worden om te voldoen 

aan de toezegging aan de Tweede Kamer. Vanuit het bestuur van de beroepsvereniging 

hopen we dat we hieraan bij kunnen dragen samen met het IPO en de minister. Dat zou 

zeer goed nieuws zijn voor alle zittende Statenleden en oriënterende kandidaten. Alle 

lichten staan op groen, nu de handrem er nog af en doorrijden! Het bestuur zal zich ook 

tijdens het zomerreces hier nadrukkelijk mee bezig blijven houden. 

 

Naast dit dossier heeft de beroepsvereniging ook nog andere zaken voor het tweede 

halfjaar op het programma staan. Volg onze social media, website en nieuwsbrieven 

voor de actuele info. Ook vraag ik uw aandacht nog voor een enquête van het Ministerie 

van BZK over de evaluatie van het huidige 

rechtspositiebesluit. Dit gaat over tal van zaken, 

oa reiskosten etc. Laat ook dit moment niet 

voorbij gaan om uw stem te laten horen. 

 

Ik wens u namens het bestuur een goed 

zomerreces toe! 

 

Harold van de Velde 

Voorzitter Statenlidnu 
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Bekijk de website!  

 

 

 

 

Enquête evaluatie rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers 
Het sinds 2019 geldende Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers 

wordt geëvalueerd. Via een enquête wil het ministerie van BZK een beeld te 

krijgen van hoe de uitvoering hiervan in de praktijk wordt beleefd.  Statenlidnu 

raadt alle Statenleden aan de enquête in te vullen. 

  

De enquête bestaat uit 17 vragen, verdeeld over 8 categorieën. Er is ook ruimte 

om uw eigen rechtspositionele onderwerpen in te brengen! 

 

Het beantwoorden van de vragen kost 5-10 minuten. De tekst van sommige 

vragen is uitgebreider dan gewoonlijk, omdat het om technische onderwerpen 

gaat.  

 

 

Direct naar de evaluatie!  

 

 

 

Leerplatform Statenleden 

Het zomerreces biedt een uitgelegen kans om het leerplatform voor Staten- en 

commissieleden te bekijken. Met de digitale leeromgeving voor Statenleden en 

commissieleden heb je altijd 24/7 toegang tot de informatie die jou in staat stelt het 

staten- en commissiewerk het beste uit te voeren.  

 

De leeromgeving bevat verschillende opleidingsmodules en informatie. Er zijn e-

learnings, webinars, handleidingen, infographics, tips en educatieve filmpjes over 

onderwerpen die relevant zijn voor je werk als Statenlid of commissielid. 
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Nieuwe masterclass: bedenk een onderwerp! 

Statenlidnu gaat na het zomerreces een nieuwe masterclass organiseren. We zijn 

benieuwd naar welk onderwerp u het meeste aanspreekt.  

• Effectieve controle? 

• Netwerksamenwerking? 

• De verhouding tussen PS en GS? 

Vul de poll hierin!  

 

 

 

Het bestuur van de beroepsvereniging Statenlidnu bestaat uit 5 bestuursleden: 

• Harold van de Velde (Zeeland; voorzitter) 

• Rosalie Bedijn (Zuid-Holland; penningmeester) 

• Lester van der Pluijm (Gelderland, secretaris) 

• Rendert Algera (Fryslan) 

• Hermen Vreugdenhil (Brabant) 

https://protect-de.mimecast.com/s/634BCVvw29Sx5NB1TrWq-f?domain=statenlidnu.us15.list-manage.com


 

Statenlidnu wordt geleid door Yvon van Loon (directeur) en ondersteund door 

Easther Houmes (communicatie). Neem hier direct contact met ons op!  
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