Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
T.a.v. mevr. Bruins-Slot
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Den Haag, 6 september 2022

Geachte minister,
Het nieuwe Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers heeft op uw verzoek een
spoedadvies uitgebracht over het laatste rapport van SEO over de verhoging van de
vergoedingen voor statenleden en leden van het Algemeen Bestuur van de Waterschappen.
Snelheid was en is geboden gelet op de verkiezingen die binnenkort zich aandienen en het feit
dat partijen op dit moment bezig zijn met de kandidaatstelling. Gelet op het feit dat elke
zittingsperiode meer dan 50% van de statenleden stopt, is de omloopsnelheid te hoog en
daarmee tast het onze democratie aan. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Veel onderzoeken in
de afgelopen 20 jaar hebben elke keer dezelfde conclusie getrokken: de vergoeding voor
statenleden staat niet in verhouding met de tijdsbelasting en de vermindering van inkomsten uit
werk.
Wij zijn blij dat u de urgentie ziet om snel tot een besluit te komen. Echter zijn wij teleurgesteld
over het advies van het nieuwe Adviescollege. Dat gevoel leeft onder onze leden zeer sterk. Dat
bleek uit een door ons georganiseerde ledenbijeenkomst net voor het zomerreces. Naar onze
mening is alleen feitelijk gekeken naar een definitiebepaling van “middelgrote gemeenten” en
bijbehorende vergoedingen voor gemeenteraadsleden. Er is niet aangesloten bij een logische
inwonersklasse en tijdsbesteding maar een nieuw gemiddelde getrokken uit de diverse
categorieën. De onderbouwing hiervoor is zeer summier en niet goed te begrijpen. U kent ons
eerder pleidooi om aan te sluiten bij de vergoeding van raadsleden uit de categorie 100.001+, te
weten €1868,43. De tijdsbesteding van raadsleden uit die categorie (19,5-21,6 uur) komt het
dichtst in de buurt bij de tijdsbesteding van statenleden (22,6 uur). Dat blijkt uit het Nationaal
Statenledenonderzoek en Nationaal Raadsledenonderzoek van Daadkracht. Daar bovenop heeft
een statenlid veelal te maken met vergaderingen overdag. Een statenlid is daardoor meer
genoodzaakt om zijn reguliere werkzaamheden in te krimpen. Voor een raadslid dat
hoofdzakelijk ‘s avonds vergadert, speelt dat veel minder.
Het voorgestelde bedrag van het Adviescollege van €1526,07 is ten opzichte van het huidige
bedrag een schamele verbetering van €215,04 bruto. Rapport na rapport is in de afgelopen 20
jaar verschenen zonder dat een substantiële verhoging van de vergoeding tot stand kwam. Een
flinke achterstand dus. Wij doen dan ook een dringend beroep op u om de bestaande
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inwonerscategorieën te volgen en voor statenleden aan te sluiten bij de 100.001+ gemeenten en
niet uit te gaan van een in de haast bedachte, slecht onderbouwde nieuwe definitie. Wij stellen
voor om de terugwerkende kracht, eveneens gezien de lange weg die gegaan is, te laten ingaan
halverwege de huidige statenperiode.
Met het optrekken van de vergoeding voor Statenleden naar het financiële niveau van
gemeenteraadsleden in grotere gemeenten kan een langlopend proces worden afgerond. Het
ambt zal zo aantrekkelijker worden voor jong en oud, man en vrouw zodat iedereen kan
meedoen aan de provinciale democratie. We zijn bang dat met een mager besluit van alleen het
volgen van het Adviescollege de aantrekkelijkheid van het ambt niet beter zal worden, juist nu
de provincies goede volksvertegenwoordigers nodig hebben met alle dossiers die op ze af
komen. Mocht u alsnog vast willen houden aan het advies van het Adviescollege, dan willen wij
graag op zeer korte termijn een gesprek met u over een breder pakket naast de geringe verhoging
van de vergoeding, met onder andere afspraken over een nieuw advies van het Adviescollege
over alle vergoedingen van volksvertegenwoordigers op alle niveaus, betere ondersteuning voor
statenleden conform het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur en de tijdsperiode van
de terugwerkende kracht. Momenteel lopen de gesprekken bij politieke partijen voor de nieuwe
kandidatenlijsten, dus haast is geboden voor ons allen om perspectief te bieden voor onze
(nieuwe) collega-statenleden.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Statenlidnu,

Harold van de Velde, voorzitter
Rendert Algra, bestuurslid

2

