Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum: 19 oktober 2021
Locatie: Online
Tijd: 19:30-20:45 uur
1. Opening en vaststellen agenda
De agenda wordt conform vastgesteld.
2. Mededelingen
Geen.
3. Vaststellen verslag vorige vergadering
Verslag van 29 juni 2021 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
De vergadering is akkoord met het verslag.
4. Actualisatie Statuten
De secretaris geeft een toelichting.
De vergadering is akkoord met de (geactualiseerde) Statuten en dat het huishoudelijk reglement komt
te vervallen.
5. Activiteiten 2022
Directeur Yvon van Loon geeft een toelichting op de activiteiten voor 2022. Deze zijn verdeeld over
de volgende pijlers:
1. Een actieve vereniging
2. Het ambacht van een Statenlid (Deskundigheidsbevordering)
3. De kracht van het middenbestuur in ontwikkeling (Onderzoek en ontwikkeling)
4. Statenleden doen ertoe (Belangenbehartiging)
Een suggestie voor een webinar over beknopte en betere informatie. Dit maakt het werk als Statenlid
veel gemakkelijker, omdat er veel leeswerk is. Een andere suggestie is om de inwerkprogramma’s te
borgen via de griffies.
6. Mondelinge toelichting penningmeester.
a. Vaststellen begroting 2022.
Het grootste deel van onze inkomsten komt van subsidies van het Ministerie van Binnenlandse zaken
en Koninkrijksrelaties. Voorheen kregen we projectsubsidies en dat zit dit jaar in één begroting. Ook
is er al een post opgenomen voor het welkomstpakket voor nieuwe statenleden die begin 2023
worden geïnstalleerd. We hebben gesprekken gevoerd met het ministerie en de groei in onze
begroting gelaten. We hebben de oproep gedaan aan het ministerie om een kleine stijgende lijn vast
te houden, zodat we kunnen groeien met als beroepsvereniging om voldoende aanbod voor
Statenleden, commissieleden etc. te kunnen organiseren.
De vergadering is akkoord met de begroting 2022.
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b. Vaststellen contributie 2022.
Sinds 2018 heeft Statenlidnu nog steeds hetzelfde contributiebedrag. Het voorstel is deze te
verhogen voor de activiteiten voor de leden met € 15,-.
De vergadering is akkoord met de verhoging van de contributie met € 15,- en stelt de contributie voor
2022 vast: collectieve leden € 110,- en individuele leden € 160,-.
c. Verzoek leden commissie.
De leden Marianne de Widt en Franco Achtien melden zich aan voor de commissie die de opdracht
heeft advies uit te brengen aan de ledenvergadering over de jaarstukken.
7. Stand van zaken vergoedingen.
Motie heeft het net niet gered in de Tweede Kamer. Wel is er een toezegging gedaan door de
minister. Op 5 oktober heeft de minister een brief aan de Tweede Kamer gestuurd dat er gewacht
moet worden op het advies van het adviescollege. Voor medio 2022 moet er duidelijkheid worden
geboden in verband met de verkiezingen van 2023. Het advies komt er dus snel en hopelijk is er voor
de zomer uitsluitsel. Het zal op zijn vroegst 1 januari 2023 ingaan. Inzet van Statenlidnu is om een
vergoeding te krijgen die gelijk staat aan een raadslid in een gemeente van minstens 100.001+
inwoners. We vragen of het met terugwerkende kracht ingaat.
8. Mondelinge toelichting Giedo Jansen en Hans Vollaard.
a. Provinciaal en Waterschapskiezersonderzoek 2020.
b. Basismonitor Politiek Ambtsdragers 2021.
Wat kiezers en ambtsdragers vinden van hun provincie en waterschap
Voor het eerst ooit is uitgebreid onderzocht wat kiezers, politici en bestuurders vinden van hun
provincie en waterschap. In samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken laten
onderzoekers van de universiteiten van Utrecht, Twente en Tilburg dat zien in het kiezersonderzoek
in provincies en waterschappen 2020 en de Basismonitor Politieke Ambtsdragers 2020. Uit deze twee
rapporten blijkt onder meer dat a. provincie en waterschap voor veel kiezers onbekend zijn; b.
Kiezers minder tevreden zijn over de manier waarop Statenleden en algemeen bestuursleden van
waterschappen hun volksvertegenwoordigende rol vervullen dan de volksvertegenwoordigers zelf;
en c. bijna een derde van provinciale politici en bestuurders het vervullen van hun ambt schadelijk
acht voor hun loopbaan buiten het openbaar bestuur.
De basismonitor voor politieke ambtsdragers en het kiezersonderzoek van Provinciale Staten en
Waterschappen 2020 zijn in te zien en te downloaden bij de categorie essentials via het leerplatform
voor statenleden http://www.leerplatformstatenleden.nl
9. Rondvraag en sluiting.
Er zijn complimenten voor de inzet voor de rechtspositie van Statenleden. De voorzitter dankt voor
de aanwezigheid en sluit de vergadering.
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