Provinciaal blad 1995-52A
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 10 oktober 1995 nr. 95-516176, tot
afkondiging van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland d.d. 30 januari 1995, nr. 100,
tot vaststelling van de Bezoldigingsverordening bestuurders van interprovinciale waterschappen.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet bekend, dat door Provinciale Staten van
Noord-Holland bij hun besluit van 30 januari 1995, nr. 100 is vastgesteld hetgeen volgt:
Provinciale Staten van Noord-Holland;
gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
gehoord de Commissie Water alsmede de besturen van het hoogheemraadschap van Rijnland;
gelet op artikel 44 van de Waterschapswet;
besluiten:
A

de Bezoldigingsverordening dagelijks bestuur hoogheemraadschap Amstel en Vecht vast te
stellen volgens bijlage 2;

B

de Bezoldigingsverordening waterschapsbestuurders Rijnland vast te stellen volgens bijlage 3.

Haarlem, 30 januari 1995.
Provinciale Staten voornoemd,
J.A. van Kemenade, voorzitter.
C.J.N. Versteden, griffier.
Uitgegeven op 27 oktober 1995.
De Griffier der Staten van Noord-Holland.

Bijlage 2
Verordening van Provinciale Staten van Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland houdende regels
inzake de bezoldiging van de leden van het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap Amstel en
Vecht (Bezoldigingsregeling dagelijks bestuur).
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a schaal: de opklimmende reeksen van bedragen zoals deze voor de bezoldiging van personeel van
het waterschap zijn vastgesteld door het algemeen bestuur;
b gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland.
Artikel 2
1 De voorzitter geniet op basis van een tijdsbestedingsnorm van 100% een bezoldiging
overeenkomende met 100% van een bedrag van de schaal die een schaal hoger is dan die welke
voor het hoofd van de administratieve dienst van het waterschap aan de hand van
functiewaardering is bepaald.
2 De overige leden van het dagelijks bestuur genieten een bezoldiging overeenkomende met 15%
van het hoogste bedrag van de voor de voorzitter geldende schaal.
3 In afwijking van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel kunnen op voordracht van het
algemeen bestuur van het waterschap gedeputeerde staten de ondervoorzitter van het waterschap,
in geval van taakverzwarende omstandigheden van structurele aard, een hoger percentage
vaststellen.
4 De in het eerste en tweede lid genoemde bedragen worden in dezelfde mate gelijktijdig gewijzigd,
ingeval de bezoldiging van het personeel van het waterschap wordt gewijzigd en de wijziging een
algemeen karakter heeft. De uit dien hoofde te berekenen bedragen wordt verkregen door
toepassing van de alsdan voor waterschapspersoneel geldende inpassingstabel.
5 Boven de bezoldiging ontvangen de leden van het dagelijks bestuur, met uitzondering van de
voorzitter, een vakantie-uitkering overeenkomstig de bepalingen die daarover voor het
waterschapspersoneel zijn vastgesteld.
Artikel 3
1 Behoudens het bepaalde in artikel 4 genieten de leden van het dagelijks bestuur naast de hiervoor
vermelde bezoldiging geen inkomen uit de kas van het waterschap, behoudens krachtens wettelijke
regeling.
2 De leden van het dagelijks bestuur genieten, in welke vorm dan ook, geen vergoedingen voor
werkzaamheden, verricht in nevenfuncties die zij vervullen uit hoofde van hun ambt als lid van het
dagelijks bestuur, ongeacht of die vergoedingen ten laste van het waterschap komen of niet. Indien
deze vergoedingen worden uitgekeerd, worden zij gestort in de kas van het waterschap.
Artikel 4
Het bepaalde in artikel 27 van het Rechtspositiebesluit voorzitters waterschappen is van
overeenkomstige toepassing op de overige leden van het dagelijks bestuur.
Artikel 5
Voor bijzondere gevallen waarin deze regeling niet voorziet kunnen gedeputeerde staten, op voorstel
van het algemeen bestuur van het waterschap, een regeling treffen.

Artikel 6
De uit deze regeling voortvloeiende besluiten dienen binnen twee weken na vaststelling door het
dagelijks bestuur aan gedeputeerde staten te worden meegedeeld.
Artikel 7
1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede halve maand na de
datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.
2 Zij werkt ten opzichte van ieder terug tot en met de dag de leden van het dagelijks bestuur zijn
aangetreden, doch uiterlijk tot 1 januari 1992.
Artikel 8
Deze regeling kan worden aangehaald als:
Bezoldigingsregeling dagelijks bestuur hoogheemraadschap Amstel en Vecht.
waterschapsbestuurders Rijnland.
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