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Inhoudelijk
Aanleiding

Met ingang van 28 maart 2019 treden in werking het Rechtspositiebesluit
decentrale politieke ambtsdragers en de daarbij behorende
Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers. In deze regelgeving
zijn de rechtspositie van alle voorzitters, dagelijks bestuurders en
volksvertegenwoordigers van de gemeenten, provincies en waterschappen,
in één besluit en één regeling samengevoegd. De vroegere zeven
rechtspositiebesluiten en onderliggende regelingen met betrekking tot deze
ambtsdragers zijn gemoderniseerd en waar mogelijk geharmoniseerd.

Bevoegdheid

Provinciale Staten ingevolge artikel 143 lid 1 Provinciewet

Toelichting

Met het nieuwe rechtspositiebesluit heeft het ministerie van BZK ervoor
gekozen dat het merendeel van de aanspraken centraal is geregeld en dat er
in beginsel geen actie van de individuele provincie nodig is. Het geringe
aantal onderwerpen waarvoor nog wel eigen regelruimte bestaat, wordt door
middel van de bijgaande ontwerp verordening ingevuld.

Kosten en dekking

Indien het voorstel ten aanzien van de verzekering arbeidsongeschiktheid,
ouderdom en overlijden wordt aangenomen (artikel 4 van de verordening) is
hiermee circa € 47.000,- aan kosten gemoeid.

Overige informatie

De ontwerpverordening bevat bepalingen die vallen onder de artikelen 93 en
94 van de Provinciewet. Op grond van artikel 95 van de Provinciewet dient
de verordening aan de minister van BZK te worden gezonden.
De ontwerpverordening bevat ook bepalingen die voordelen ten laste van de
provincie inhouden, anders dan in de vorm van vergoedingen en
tegemoetkomingen. Voor die onderdelen van de verordening behoeft deze
conform artikel 96, tweede lid, van de Provinciewet goedkeuring van de
minister van BZK.

