ALGEMEEN BESTUUR
Vergadering d.d.:
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15
4. Water en maatschappij

Onderwerp
Rechtspositie leden algemeen bestuur
Bijlagen
1.
2.
3.
4.

Toelichting en advisering bij de wijzigingen in het Rechtspositiebesluit.
Rechtspositiebesluit decentrale politiek ambtsdragers 2018
Rechtspositieregeling decentrale politiek ambtsdragers 2018
Concept Verordening rechtspositie leden algemeen bestuur van waterschap
Noorderzijlvest 2020

HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:

1.
2.
3.
4.

kennis te nemen van de Toelichting en advisering bij de wijzigingen in het
Rechtspositiebesluit
conform Toelichting en advisering bij de wijzigingen in het Rechtspositiebesluit te
besluiten
de Verordening rechtspositie leden algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest
2020 vast te stellen
de Verordening bezoldiging, vergoedingen en tegemoetkomingen
waterschapsbestuurders waterschap Noorderzijlvest 2015 in te trekken

Inleiding
Per 28 maart 2019 is Hoofdstuk 3 van het Waterschapsbesluit komen te vervallen. Hiervoor in de
plaats zijn het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de Regeling rechtspositie
decentrale politieke ambtsdragers gekomen. Op deze wijze zijn de rechtspositieregels van alle
voorzitters, dagelijks bestuurders en volksvertegenwoordigers van de gemeenten, provincies en
waterschappen in één besluit en één regeling samengevoegd.
In hoofdstuk 4 van het rechtspositiebesluit zijn de bepalingen voor de waterschappen opgenomen.
Met het nieuwe rechtspositiebesluit is er voor gekozen om vrijwel alle aanspraken centraal te
regelen. Het is in beginsel niet nodig dat de individuele organisaties zelf actie ondernemen. In een
aantal gevallen is de uitvoering van de regeling vereenvoudigd. Een voorbeeld hiervan is de
reiskostenvergoedingensystematiek. Voor de onderdelen waarvoor wel een lokale regeling getroffen
kan worden moet dit per eigen verordening vastgesteld worden.
Dit AB-voorstel is oriënterend besproken in het fractievoorzittersoverleg van 19 mei 2020. Naar
aanleiding van dit overleg zijn nog enkele tekstuele aanvullingen in het voorstel doorgevoerd.
Beoogd effect
Borging van de rechtspositie van de leden van het algemeen bestuur doordat de leden van het
algemeen bestuur een eigen keuze maken over hun eigen rechtspositie.

2.1
De advisering sluit aan bij huidige rechtspositie van de leden van het algemeen bestuur
In het Rechtspositiebesluit en de Rechtspositieregeling is de mogelijkheid gegeven om voor een
aantal onderwerpen een eigen toegespitste regeling (verordening) te maken. Het bestuur kan ten
aanzien van deze onderwerpen zelf een aantal keuzes maken. Deze onderwerpen zijn: presentiegeld,
vergoeding voor verzekering arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden, vergoeding kosten
scholing, hogere vergoeding voor externe commissieleden, toelage lid onderzoekscommissie en
toelage lid bijzondere commissie. In de Toelichting is aangegeven wat de te regelen onderwerpen
inhouden en is voor de situatie van waterschap Noorderzijlvest een advies gegeven. De advisering
sluit aan bij de huidige rechtspositie van het de leden van het algemeen bestuur. In het kort komt de
advisering neer op het volgende;
− Geadviseerd wordt om geen presentiegeld in te stellen. Tot op heden kent Noorderzijlvest
geen ‘spookleden’ en de administratieve lasten zijn aanzienlijk.
− Geadviseerd wordt om geen vergoeding voor verzekering arbeidsongeschiktheid, ouderdom
en overlijden vast te stellen. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur is niet zodanig
tijdrovend dat leden in deeltijd moeten gaan werken of hun deeltijdfunctie niet kunnen
uitbreiden.
− Geadviseerd wordt om voor de vergoeding van de kosten van scholing wel een eigen regeling
vast te stellen. Dit betekent dat de huidige praktijk in de nieuwe verordening vastgesteld
wordt.
− Op dit moment zijn bij waterschap Noorderzijlvest geen bijzondere of onderzoekscommissies
ingesteld. Geadviseerd wordt dan ook om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om
hogere vergoedingen dan centraal vastgesteld vast te stellen. Het waterschap heeft
inmiddels wel de mogelijkheid om een Rekenkamercommissie in te stellen. De betreffende
verordening ziet op besluitvorming t.a.v. vergoeding van externe commissieleden.
3.1
Een lokale rechtpositieregeling moet bij verordening vastgesteld worden.
Wanneer de voorkeur gegeven wordt aan een lokale regeling om een onderdeel uit het
Rechtspositiebesluit of de Rechtspositieregeling nader te regelen moet hiervoor een verordening
worden vastgesteld. Deze verordening zal de huidige Verordening bezoldiging, vergoedingen en
tegemoetkomingen waterschapsbestuurders waterschap Noorderzijlvest 2015 vervangen.
4.1

De grondslag onder de oude verordening is met vaststelling van de nieuwe verordening
komen te vervallen.
Wanneer de voorkeur gegeven wordt aan een lokale regeling om een onderdeel uit het
Rechtspositiebesluit of de Rechtspositieregeling nader te regelen moet hiervoor een verordening
worden vastgesteld. Deze verordening zal de huidige Verordening bezoldiging, vergoedingen en
tegemoetkomingen waterschapsbestuurders waterschap Noorderzijlvest 2015 vervangen. Op het
moment dat het besluit is ingetrokken en daarom niet meer van toepassing is, is ook de grondslag
onder de verordening komen te vervallen. Het spreekt voor zich dat deze met name te noemen
verordening wordt ingetrokken.
Risico’s & Kanttekeningen
2.1
Het algemeen bestuur besluit niet conform Toelichting en advisering bij de wijzigingen in het
Rechtspositiebesluit
Het is mogelijk om voor andere onderdelen dan geadviseerd een lokale regeling te treffen. Elke
lokale regeling moet per eigen verordening vastgesteld worden. Op het moment dat het algemeen
bestuur anders besluit kan de nieuwe verordening niet in deze vergadering vastgesteld worden. Voor
andere dan de geadviseerde regeling moeten andere bepalingen opgenomen worden. De nieuwe
verordening wordt dan ter vaststelling aangeboden in de vergadering van het algemeen bestuur na
het zomerreces.
3.1

Het algemeen bestuur kan van inzicht veranderen ten aanzien van de mogelijk nog nader uit

te werken eigen regelingen
Op basis van de desbetreffende artikelen uit het Besluit behoudt het algemeen bestuur de
bevoegdheid om zelf een regeling te treffen. Op een later moment kan alsnog besloten worden om
een verordening te wijzigen of in te trekken of juist een verordening te maken.
Financiën
Voor de deskundigheidsbevordering van de leden van het algemeen bestuur wordt jaarlijks een
budget beschikbaar gesteld tot een maximum van 2,5% van de loonsom voor algemeen
bestuursleden voor collectieve deskundigheidsbevordering.
Communicatie
Na vaststelling door het algemeen bestuur zal de nieuwe verordening worden bekend gemaakt in het
Waterschapsblad van waterschap Noorderzijlvest. Het Waterschapsblad is te raadplegen via
www.overheid.nl.
Uitvoering

