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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
van 19 maart 2002, nr. 2002-10269, ter afkondiging van
het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland
d.d. 11 maart 2002, nr. 15 tot wijziging van de
Uitkerings- en pensioen-verordening
waterschapsbestuurders in Noord-Holland.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 136 van de
Provinciewet bekend dat door Provinciale Staten van
Noord-Holland in hun vergadering van 11 maart 2002,
onder nr. 15, is vastgesteld hetgeen volgt;

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;

gehoord de statencommissie Milieu Water en Groen;

gelet op artikel 26 van het Rechtspositiebesluit
voorzitters waterschappen;

besluiten:

I de Uitkerings- en pensioenverordening water-
schapsbestuurders in Noord-Holland (Provinciaal
blad nr. 53/1995) te wijzigen als volgt:
tussen Hoofdstuk I en Hoofdstuk II wordt
ingevoegd Hoofdstuk IA, dat luidt als volgt:

Hoofdstuk IA
Wachtgeld aan waterschapsvoorzitters die als
zodanig overheidswerknemer zijn in de zin van de
Wet privatisering ABP.

Artikel 15A: recht op wachtgeld

1 De waterschapsvoorzitter en de
waarnemend waterschapsvoorzitter die als

zodanig overheidswerknemer zijn in de zin
van de Wet privatisering ABP hebben ten
laste van het waterschap recht op
wachtgeld overeenkomstig het
Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994.

2 Ten aanzien van ontslag wegens opheffing
van het waterschap is het Sociaal
Beleidskader regelende de gevolgen voor
burgemeesters bij gemeentelijke
herindeling van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat de
kosten van uitvoering van het Sociaal
Beleidskader geheel ten laste komen van
het waterschap.

3 Het algemeen bestuur kan in zeer
bijzondere gevallen van ontslag, na
verkregen instemming van gedeputeerde
staten, ten laste van het waterschap een
hoger wachtgeld en/of voor een langere
periode wachtgeld toekennen.

II het besluit onder I treedt in werking op de dag na
die van de plaatsing in het Provinciaal blad en
werkt terug tot en met 1 januari 1996.

Haarlem, 11 maart 2002

Provinciale Staten voornoemd,

J.A. van Kemenade, voorzitter.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, griffier.

Uitgegeven op 12 april 2002.

De Griffier der Staten van Noord-Holland.
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