Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum: 29 juni 2021
Locatie: Online
Tijd: 20:00-21:00 uur
1. Opening en vaststellen agenda
De agenda wordt conform vastgesteld.
2. Mededelingen
Geen.
3. Vaststellen verslag vorige vergadering
Verslag van 28 september 2020 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
De vergadering is akkoord met het verslag.
4. Jaarrekening 2020
A. Mondelinge toelichting penningmeester.
B. Vaststellen jaarrekening 2020.
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening 2020. De voorzitter geeft aan dat de
jaarrekening voor de subsidie is goedgekeurd is door BZK. Er zijn geen vragen.
De vergadering is akkoord met de jaarrekening.
5. Voortgang activiteiten 2021 & leerplatform voor Statenleden
De directeur geeft een toelichting op de voortgang van de activiteiten voor 2021 en het leerplatform
voor Statenleden.
•
•

•

Toegevoegd wordt dat er in september gestart wordt met de Universiteit van Amsterdam
en Argus aan een onderzoek om toe te werken naar automatische dossiers op basis van
de diverse manieren waarop de provincies hun informatie openbaar beschikbaar stellen.
De suggestie wordt geopperd om de koffiemomenten te splitsen naar regio
(Noord/Oost/Zuid/West). Verder is het mooi als good practices worden gedeeld. Idee is
om aan elkaar te vertellen waar je trots op bent en waar je een vraag over hebt ter
inspiratie voor andere Statenleden. Er is ook de behoefte om elkaar weer fysiek te
ontmoeten, zodra dit mogelijk is.
Het leerplatform voorziet in de behoefte. Ook fijn dat er een module integriteit op het
leerplatform staat.
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6. Mondelinge toelichting over de actuele ontwikkelingen rondom vergoedingen voor
Statenleden.









De voorzitter geeft een schets van de voorgeschiedenis, waarbij de minister vorig jaar nog
een laatste onderzoek wilde alvorens te besluiten over de vergoedingen. Het is een
terugkerend thema opnieuw onderzoek en het herhaalde argument dat het moeilijk ligt om
in crisistijd de vergoeding te verhogen. Na het aangenomen wetsvoorstel komt er nu een
adviescollege over de rechtspositie, die als eerste moet beslissen over de vergoeding van
Statenleden en waterschapsbestuurders. De lijn van Statenlidnu is om de vergoeding te
koppelen aan die van 100.001+ gemeenten, omdat de tijdsbesteding vergelijkbaar is. De
vergoeding is nu een derde lager. Er zijn ook schrijnende situaties door het inleveren van 1
dag werk die niet volledig gecompenseerd worden en dit kan leiden tot financiële
problemen. Iedereen moet mee kunnen doen aan de provinciale democratie.
De Statenleden willen niet wachten tot 2023 op het adviescollege. Er is nu beweging omtrent
de motie-Bisschop en de toezegging van de minister om te verhogen als IPO met een
concreet voorstel komt voor de dekking. Ook is er veel media-aandacht geweest. De lobby
loopt om zoveel mogelijk partijen mee te krijgen in de stemming over de motie-Bisschop.
Er is een actie vanuit Flevoland om de commissaris te verzoeken de zorgen over de termijn
wanneer de vergoeding wordt aangepast over te brengen aan de minister.
Statenlidnu blijft zich samen met alle leden inzetten voor een hogere vergoeding voor
statenleden.
Meer informatie is te vinden op de website van Statenlidnu:
https://www.statenlid.nu/dossiers-1/dossier-rechtspositie
Er wordt opgeroepen om mantelzorg ook een reden voor verlof te maken in het kader van de
rechtspositie van Statenleden. Diverse leden danken het bestuur voor de grote inzet op dit
dossier.

7. Rondvraag en sluiting
De voorzitter dankt voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.
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