Verordening
rechtspositie leden
algemeen bestuur van
waterschap
Noorderzijlvest 2020

Het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest;
gelet op artikel 4.3.3 lid 2 van het Besluit rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers (Stb. 2018,
386),
besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening rechtspositie leden algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest 2020;

Hoofdstuk 1

Rechtspositie leden algemeen bestuur

Artikel 1
Vergoeding kosten scholing
1. De kosten voor niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van de
functie van lid van het algemeen bestuur komen overeenkomstig artikel 4.3.3 lid 2
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers ten laste van het waterschap.
2. In het kader van de deskundigheidbevordering is door het waterschap een
introductieprogramma opgesteld voor (nieuwe) bestuursleden. De deskundigheidsbevordering
zal vanuit de werkorganisatie zoveel mogelijk worden ondersteund.
3. Voor 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.
Hoofdstuk 2

Slotbepalingen

Artikel 2
Intrekking oude verordening
De verordening Verordening bezoldiging, vergoedingen en tegemoetkomingen
waterschapsbestuurders waterschap Noorderzijlvest 2015 wordt ingetrokken.
Artikel 3
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Waterschapsblad van
waterschap Noorderzijlvest.
Artikel 4
Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie leden algemeen bestuur en
commissieleden van waterschap Noorderzijlvest 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 juli 2020,

Bert Middel,
Voorzitter

Bas Tammes,
Secretaris Directeur

TOELICHTING Verordening rechtspositie leden algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest
2020
ALGEMEEN
Het Besluit rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers (Stb. 2018,386) is de opvolger van de
aanspraken die de ambtsdragers in de waterschappen ontleenden aan het Waterschapsbesluit.
Dat geldt ook voor de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers (Stcrt. 2018, 66006).
Het is het resultaat van de derde tranche van de harmonisatie van de vergoedingen voor politieke
ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen. Sinds 2010 zijn de afzonderlijke
besluiten inhoudelijk steeds meer geharmoniseerd met name in verticale zin (overeenkomstige
politieke functies in de betreffende bestuurslagen).
Gebleven is dat de bedragen hun autonome ontwikkelingen ontlenen aan de
arbeidsvoorwaardenontwikkeling van de ambtenaren in de sector Rijk dan wel het indexcijfer CAOlonen of de consumentenprijsindex behouden. De harmonisering maakt het nu ook mogelijk de
‘arbeidsvoorwaarden’ van en voor politieke ambtsdragers van gemeenten, provincies en
waterschappen op te nemen in één integraal besluit waarbij de rechtspositie per bestuurslaag is
opgenomen in een hoofdstuk voor de provincies, een hoofdstuk voor de gemeenten en een
hoofdstuk voor de waterschappen.
De basis voor de rechtspositionele aanspraken is echter nog steeds opgenomen in de Provinciewet,
de Gemeentewet en de Kieswet en ten aanzien van de vervanging van gekozen ambtsdragers in geval
van zwangerschap/bevalling en ziekte in de Kieswet.
Voor de waterschappen ligt de wettelijke basis voor vergoedingen aan de voorzitter, leden van het
dagelijks bestuur, leden van het algemeen bestuur en commissieleden in de Waterschapswet:
De concretisering is voor bovengenoemde politieke ambtsdragers van de waterschappen
opgenomen in hoofdstuk 4 van het Besluit rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers en
hoofdstuk 4 van de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers (Stcrt. 2018, 66006). De
voorzieningen voor de specifieke ambtsdragers in iedere bestuurslaag zijn in het Rechtspositiebesluit
(verder: Besluit) vastgelegd in ‘afdelingen’. Bepalingen die van toepassing zijn voor alle politieke
ambtsdragers in een waterschap zijn opgenomen in afdeling X.0 en X.3. De concrete voorzieningen
voor de leden van het algemeen bestuur zijn opgenomen in afdeling 4.1 en voor commissieleden in
afdeling 4.4. Voor voorzitters en dagelijks bestuursleden zijn concrete voorzieningen opgenomen in
afdelingen 4.2.
Lokale aanvullingen mogelijk
In enkele gevallen kan het algemeen bestuur bij verordening nog kiezen of hij een voorziening wel of
niet in het eigen waterschap van toepassing wil laten zijn.
Wettelijke grensbepaling in artikel 32a Waterschapswet
In artikel 32a van de Waterschapswet is bepaald dat leden van het algemeen bestuur en
commissieleden geen andere vergoedingen of tegemoetkomingen ten laste van het waterschap
mogen ontvangen dan bij wet of algemene maatregel van bestuur is bepaald. Het ‘Besluit
rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers’ is die algemene maatregel van bestuur. De wet of
de algemene maatregel van bestuur kunnen vervolgens bepalen dat lokaal maatwerk mogelijk is bij
een verordening van het waterschap en voor welke voorzieningen.
ARTIKELSGEWIJS
De artikelsgewijze toelichting is indien van toepassing ontleend aan de Nota van Toelichting
behorende bij het Besluit rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers. In de navolgende
toelichting is niet de volledige naam van het Rechtspositiebesluit gebruikt, maar wordt steeds
gesproken over ‘het Besluit’.

RECHTSPOSITIE COMMISSIELEDEN
Artikel 1
Vergoeding kosten scholing
In de Verordening bezoldiging, vergoedingen en tegemoetkomingen waterschapsbestuurders
waterschap Noorderzijlvest 2015 was een regeling opgenomen voor de vergoeding van kosten van
scholing van leden van het algemeen bestuur. Deze regeling is opgenomen in de Verordening
rechtspositie leden algemeen bestuur en commissieleden van waterschap Noorderzijlvest 2020.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 2
Intrekking oude verordening
Aangezien dat 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 worden ingetrokken.
Artikel 3
Inwerkingtreding
Voor het kunnen doen van een beroep op de in de verordening opgenomen voorzieningen, is het
noodzakelijk de datum van inwerkingtreding op te nemen. De verordening bevat geen verplichtingen
die tot nadeel kunnen strekken. Alhoewel het niet gebruikelijk is aanspraken met terugwerkende
kracht mogelijk te maken, is inwerkingtreding met terugwerkende kracht niet uitgesloten als
daardoor geen nadeel optreedt voor de belanghebbende.
Artikel 4
Citeertitel
De citeertitel van de verordening is in ieder geval ‘Verordening leden van het algemeen bestuur van
waterschap Noorderzijlvest 2020’.
Met het oog op toekomstige ingrijpende wijzigingen die het noodzakelijk maken de bestaande
verordening in te trekken en te vervangen door de nieuwe versie is het aan te bevelen tevens het
jaar van vaststelling in de citeertitel op te nemen. De vermelding van de naam van het waterschap
kan vóór het jaartal worden opgenomen.

