
 
  

  

Beste Statenleden, 

 

Zonder te grote schoenen aan te willen trekken, mogen we constateren dat 

onze vereniging Statenlidnu de kinderschoenen is ontgroeid. Na een geruime 

tijd van opbouwen, zijn we nu volop in bedrijf. Via diverse digitale modules 

wordt een opleidingsprogramma aan de leden aangeboden. Op de recente 

ledenvergadering kwam vanuit de leden de hartstochtelijke oproep om over 

anderhalf jaar na de Statenverkiezingen een goed programma te hebben voor 

de startende Statenleden. Ook in de komende maanden vinden er diverse 

interessante activiteiten plaats. U vindt ze in deze nieuwsbrief.  

 

Naast deskundigheidsbevordering, is het bestuur actief op het terrein van de 

rechtspositie voor Statenleden. De huidige vergoeding staat al jaren in schril 

contrast met het aantal uren dat Statenleden besteden aan het Statenwerk. Al 

jaren wordt hierover gesproken, maar de resultaten om één en ander recht te 

trekken zijn er nog niet. Het betekent dat er regelmatig Statenleden zijn die hun 

zetel inleveren. Om het werk goed te kunnen doen, kost het simpelweg teveel 

tijd. Tijd die ze door de lage vergoeding bij lange na niet kunnen halen bij hun 

werkgever. Het zal politieke partijen ongetwijfeld veel moeite kosten om voor 

2023 weer voldoende kwalitatieve kandidaten bereid te vinden. 

 

Het standpunt van Statenlidnu is volstrekt helder: beloon een Statenlid op 

hetzelfde niveau als raadsleden in een gemeente met 100.001+ inwoners, en 



 

zorg ervoor dat dit ruim voor de verkiezingen staat als een huis. De oproep van 

de ledenvergadering, gehouden op 19 oktober jongstleden, was daar ook zeer 

uitgesproken over. Zorg ervoor dat de nieuwe 

vergoeding met terugwerkende kracht wordt 

toegepast over de hele Statenperiode 2019 - 2023! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rendert Algera 

Bestuurslid Statenlidnu 

 

   

Terugblik ALV - door Lester van de 

Pluijm (bestuurslid) 

Op dinsdag 19 oktober kwamen we 

weer (digitaal) bijeen voor onze 

Algemene Ledenvergadering. De nieuwe 

statuten zijn aangenomen, wat betekent 

dat vanaf heden fractiemedewerkers 

ook lid kunnen worden van de vereniging. Verder wordt de 

contributie voor het eerst sinds 2018 verhoogd. Als gezamenlijk 

lid wordt de contributie vanaf 2022 110 euro. Voor individuele 

leden wordt dat 160 euro. Het heeft vooral te maken met het 

verder uitbouwen van onze activiteiten in het nieuwe jaar en 

zorgen dat er een pakket klaar ligt voor aankomende 

statenleden bij de volgende Statenverkiezingen.  

 

Met de aangenomen begroting blijven we ons als groeiende 



 

vereniging inzetten voor een krachtig middenbestuur met 

Statenleden die er toe doen en met een steuntje in de rug om 

het politieke ambacht te bevorderen. Verder blijft de vereniging 

zich hard maken dat voor de Statenverkiezingen van 2023 de 

vergoeding (met terugwerkende kracht) gelijk wordt getrokken 

met 100.001+ gemeenten.  

 

 

  

Koffiemomenten in uw provincie 

In november en december 

organiseert Statenlidnu een aantal 

digitale koffiemomenten met 

Statenleden. 

 

Tijdens deze koffiemomenten gaan 

we met elkaar in gesprek over de 

rechtspositie van Statenleden, de 

ervaringen met ons leerplatform, 

masterclasses en webinar en de 

informatievoorziening via onze 

website. 

 

Wij, als vereniging, vernemen graag 

hoe wij Statenleden kunnen 

ondersteunen, wat de verwachtingen 

van ons zijn en welke tips en ideeën 

er voor ons zijn om het politieke 

ambt/vakmanschap van Statenleden 

Veranderende werkwijzen | Drenthe 

Na een politiek gevoelig 

adviestraject besloot het Drents 

parlement om de groep 

onderzoekers, die op dat moment 

voor zowel GS als PS onderzoek 

deed, een vaste plek te geven 

binnen de griffie, met de Staten als 

enige opdrachtgever. Doel was 

versteviging van de eigen 

ondersteuning en verlevendiging van 

de regionale democratie. 

 

We zijn bij de Tweede Kamer gaan 

kijken om inspiratie op te doen hoe 

we invulling konden geven aan de 

onderzoeksfunctie. Het onderzoek 

vanuit de griffie draagt bij aan de 

informatie- en beoordelingspositie 

van het Drents parlement. De 



 

te verbeteren. Diverse Statenleden 

zijn persoonlijk uitgenodigd voor 

deze koffiemomenten. Bij een aantal 

koffiemomenten is nog een plek vrij. 

 

Mocht u interesse hebben om deel te 

nemen of wilt u simpelweg wat meer 

informatie,  kunt een mail te sturen 

naar statenlidnu@gmail.com. 

 

Commissie van Onderzoek, waarin 

alle fracties zijn vertegenwoordigd, 

doet de Staten ieder jaar een 

voorstel voor een programma en 

bewaakt de toegevoegde waarde 

van het onderzoek voor de staten. 

Vanaf het begin is de 

onderzoeksgroep gedragen door de 

Staten. Ze zijn heel tevreden over 

ons werk. 

 

Lees verder op de website!  
 

  
 

Kamerbrief vergoedingen - door Harold van 

de Velde 

Voor de zomer is er een debat in de Tweede 

Kamer geweest over het rapport van de 

minister ten aanzien van de vergoeding voor 

Statenleden. Er ligt een wetsvoorstel voor die 

mogelijk maakt dat er een Adviescollege 

wordt ingesteld. Het Adviescollege moet alle 

rechtspositionele aspecten behandelen en advies geven aan de minister. 

 

De minister staat op het standpunt dat zij eerst advies wil hebben van het 

Adviescollege alvorens ze een besluit neemt tot verhogen van de 

vergoedingen. In de Tweede Kamer is er een motie ingediend die net 

geen meerderheid heeft gehaald. De coalitiepartijen (uitgezonderd CU) 
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hebben tegen gestemd, andere partijen waren bijna allemaal voor. Wel 

heeft de minister in het debat toegezegd te zullen spreken met IPO om te 

bezien of er toch eerder mogelijkheden zijn om de vergoeding te 

verhogen. 

 

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister op 5 oktober 

aangegeven dat het IPO (en de Unie van Waterschappen) ook willen 

wachten op het Adviescollege. Ze geeft tevens in de brief aan dat ze wel 

begrijpt dat er voor de zomer 2022 duidelijkheid moet komen in verband 

met de zittende en aanstaande Statenleden die zich beraden op 

kandidaatstelling voor de volgende verkiezingen. De minister wil de 

aanpassing van de vergoeding voor Statenleden “zijn beslag laten krijgen 

voorafgaand aan de aanstaande Statenverkiezingen en voor medio 2022 

de gevraagde duidelijkheid bieden.” 

 

Statenlidnu had gehoopt dat het besluit eerder genomen kon worden, 

maar gelet op het standpunt van het IPO en de Unie van Waterschappen 

is dat helaas niet gelukt. Wat ons betreft absoluut een gemiste kans. Wel 

is het duidelijk dat de lichten op groen staan voor een besluit die in de 

komende maanden genomen zou kunnen worden. Het is van groot belang 

dat we de gezamenlijke inzet krachtig blijven volhouden om zowel voor 

zittende als nieuwe Statenleden een goed resultaat te bereiken. Elke 

periode 60% verloop onder alle Statenleden in Nederland is zorgelijk en 

de ontevredenheid over de vergoedingen speelt daar zeker een rol bij. Om 

onze Provinciale Staten in een goede balans te houden, is het nodig dat 

er na bijna 20 jaar snel een besluit wordt genomen door de minister. 

 

Wij blijven ons van harte inzetten!  

 

 



  

 

 

Veranderende werkwijzen | Zuid-

Holland 

"Eerlijk gezegd merk ik niet direct dat 

wij op een hele andere manier 

werken dan 4 of 8 jaar geleden. Het 

is niet wezenlijk anders. De 

kerntakendiscussie is tot 2011 te 

veel doorgeslagen. Er is veel cultuur 

wegbezuinigd. Soms krijg je de 

dooddoener: dit past niet binnen de 

kerntaken! Er zijn nu een aantal 

partijen die vinden dat we integraal 

moeten samen werken. Integraal 

wordt een soort stopwoordje." 

 

Lees verder op de website!  

 

Nieuwe essentials te vinden op het 

Leerplatform 

Voor u zijn twee nieuwe essentials 

(waardevolle documenten, video's en 

meer) geüpload in het Leerplatform 

voor Statenleden: de basismonitor 

voor politieke ambtsdragers en het 

kiezersonderzoek van Provinciale 

Staten en Waterschappen 2020.  

 

Beide onderzoeken zijn in te zien en 

te downloaden via het portaal. Bekijk 

het platform middels de volgende 

link.  
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Agenda  

• Maandag 15 november: Online bijeenkomst Roadtour bestuurlijke 

integriteit 2021 

• Donderdag 18 november 2021: Webinar weerbaarheid en integriteit 

• Woensdag 24 november 2021: Masterclass: macht en tegenmacht 

• Woensdag 8 december 2021: Masterclass: macht en tegenmacht 

• Woensdag 12 januari 2022: Masterclass: macht en tegenmacht 
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