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Mensen maken het bestuur. In deze brief reageer ik op het adviesrapport van
de Raad van het Openbaar Bestuur (ROB) ‘Voor de publieke zaak’. In deze
brief beantwoord ik ook de vragen die gesteld zijn bij de behandeling van de
begroting van Binnenlandse Zaken op 18 oktober 2018 over het budget voor
Statenleden (Handelingen II 2018/19, nr. 15, items 5 en 16).
Op 20 maart 2018 heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) het
advies ‘Voor de publieke zaak’ gepubliceerd. Uitgangspunt in het rapport is
dat de functie van raadslid, statenlid of algemeen bestuurslid (AB-lid) van een
waterschap een lekenfunctie is en ook moet blijven. Ik onderschrijf dit
principe en deel het advies dat alle decentrale volksvertegenwoordigers in
hun werk goede toerusting en ondersteuning verdienen. Iedere politieke
ambtsdrager- raadslid, statenlid of AB- lid heeft recht op goede ondersteuning
en opleidingsmogelijkheden.
Het afgelopen jaar heb ik in navolging van het advies geïnvesteerd in goede
toerusting van al die raadsleden die dagelijks, met toewijding en hart voor de
publieke zaak, werk maken van onze democratie. De randvoorwaarden voor
het raadswerk zijn daardoor aantoonbaar verbeterd. Met de VNG ben ik
overeengekomen dat de raadsvergoeding voor alle raadsleden in kleine
gemeenten wordt verhoogd.1 Voorts zijn randvoorwaarden gecreëerd voor een
pensioenvoorziening voor raadsleden.
Mogelijkheden voor ondersteuning en functiegerichte scholing van
raadsleden zijn verbeterd. Sinds maart 2018 kunnen alle raadsleden gebruik
maken van een actueel scholings- en professionaliseringsaanbod en een
digitale leeromgeving die hen helpt in het dagelijkse werk als
volksvertegenwoordiger. Ook raden kunnen gebruik maken van een trainingsen ondersteuningsaanbod, bijvoorbeeld ten aanzien van grip op regionale
samenwerking of rolneming bij de Omgevingswet. In het Democratiepact dat
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is gesloten met de Vereniging van griffiers is afgesproken werk te maken van
de professionalisering van griffiers als adviseur en ondersteuner van de raad.
Hier laat ik het niet bij. In 2019 worden gemeenten vanuit Democratie in
Actie gestimuleerd en ondersteund om verder aan de slag te gaan met goede
toerusting van de raad en een persoonlijk opleidings- en
ondersteuningsbudget voor raadsleden. Vooruitlopend op de wijziging van de
Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bezie ik wat raden helpt meer
sturing te krijgen op regionale samenwerking. Daarnaast heb ik een kennisen contactpunt ingericht voor de ondersteuning van lokale en decentrale
politieke partijen die niet vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer.
Ook de toerusting van Statenleden en AB-leden hebben mijn aandacht. Bij de
Staten- en Waterschapsverkiezingen in maart 2019 is voor Staten en ABleden een digitale leeromgeving klaar, zodat zij een vliegende start kunnen
maken in hun rol als volksvertegenwoordiger.
Tijdens de begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken 2019 (Kamerstuk 35
000 VII) op 18 oktober 2018 (Handelingen II 2018/19, nr. 15, items 5 en 16)
heb ik toegezegd uw Kamer nader te informeren over de eerdere afspraken
die zijn gemaakt over het beschikbaar komen van een ruimer budget voor
Statenleden als gevolg van de wettelijke regeling uit 2007 om de omvang van
de Staten in te krimpen.2
De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft
toentertijd de vrijvallende middelen (circa € 2,7 miljoen) voorlopig in het
Provinciefonds achtergelaten.3 In 2014 besloot mijn ambtsvoorganger dat hij
het in het Regeerakkoord aangekondigde wetsvoorstel Vermindering aantal
leden Provinciale en Gedeputeerde Staten niet zou indienen bij de Tweede
Kamer. De hiervoor per 2015 ingeboekte bezuiniging van € 10 miljoen op het
provinciefonds werd bij deze gelegenheid wel doorgezet. De eerdere vrijval
van € 2,7 miljoen is dus ingehaald door deze latere uitname van € 10 miljoen
uit het provinciefonds.4 Het bedrag van € 2,7 miljoen is dus niet meer
beschikbaar in het provinciefonds voor de rechtspositie van Statenleden.
In navolging van het ROB-advies ‘Voor de publieke zaak’ is het mijn
bedoeling om samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van
Waterschappen, de belangenvereniging van Statenleden (Statenlid.nu) en van
algemeen bestuursleden van de Waterschappen een onderzoek te doen naar de
vergoeding voor Statenleden en algemeen bestuursleden. Op grond van de
onderzoeksresultaten zal ik beoordelen of een aanpassing van de
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vergoedingen aangewezen is. Ik zal uw Kamer over de uitkomsten van dit
onderzoek informeren.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H. Ollongren

