Provinciaal blad 1997-25
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 24 april 1997, nr. 97-512549, tot
afkondiging van het besluit van Provinciale Staten d.d. 7 april 1997 nr. 14, tot vaststelling van de
bezoldigings- en vergoedingsverordening bestuursleden waterschappen Noord-Holland.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet bekend dat door Provinciale Staten van
Noord-Holland bij besluit d.d. 7 april 1997, nr. 14, is vastgesteld hetgeen volgt:
Provinciale Staten van Noord-Holland;
gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 25 februari 1997, nr. 14, gedaan na overleg met de
algemene besturen van de betreffende waterschappen in de provincie Noord-Holland;
gelet op artikel 44 van de Waterschapswet;
besluiten:
vast te stellen de volgende verordening voor de bezoldiging en tegemoetkoming in de kosten van de
leden van de dagelijkse besturen van waterschappen, alsmede voor de vergoeding van de
werkzaamheden en tegemoetkoming in de kosten van de leden van de algemene besturen van
waterschappen:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a bezoldiging: het bedrag per maand waarop de voorzitter en de overige leden van het dagelijks
bestuur op basis van deze verordening aanspraak kunnen maken;
b budget: het totaalbedrag van de werkelijke lasten, zoals dat blijkt uit de begroting van het
waterschap voor 1996;
c salarisschaal: een opklimmende reeks van salarisbedragen die is opgenomen in de tabel
‘Salarisschalen waterschapspersoneel’ van de Unie van Waterschappen;
d tijdbestedingsnorm: de tijd die een lid van het dagelijks bestuur geacht wordt te besteden aan de
uitoefening van zijn functie, uitgedrukt in een percentage van een volletijdsfunctie;
e voorzitter: de voorzitter van het waterschap;
f vice-voorzitter: het lid van het dagelijks bestuur dat overeenkomstig het reglement tot vicevoorzitter is benoemd;
g overige leden van het dagelijks bestuur: de leden van het dagelijks bestuur, niet zijnde de
voorzitter.
Artikel 2
De verordening is van toepassing op de leden van het dagelijks bestuur en van het algemeen bestuur
van de volgende waterschappen:
Groot-Geestmerambacht;
Groot-Haarlemmermeer;
Hollands Kroon;
Het Lage Rond;
De Waterlanden;
Westfriesland;
Zuiveringschap Amstel- en Gooiland;
Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier.

Artikel 3
1 De bezoldiging van de voorzitter en de overige leden van het dagelijks bestuur wordt bepaald op
grondslag van een salarisschaal.
2 Gedeputeerde staten stellen per waterschap de in het eerste lid bedoelde salarisschaal vast, het
algemeen bestuur van het waterschap gehoord, volgens de tabel genoemd in het vierde lid.
3 Bij de vaststelling van de salarisschaal, bedoeld in het tweede lid, houden gedeputeerde staten
rekening met de taken die het waterschap behartigt en de omvang van het budget van het
waterschap.
4 Tabel vaststelling salarisschalen: (hieronder)
Budget 1996
0 - 10 mln.
10 - 25 mln.
25 - 45 mln.
45 - 100 mln.
> 100 mln.

Zonder kwaliteitsbeheer (1 taak)
12
13
-

Zonder kwaliteitsbeheer (> 1 taak)
13
14
15
16
17

Met kwaliteitsbeheer (1 taak)
14
15
16
17

Met kwaliteitsbeheer (> 1 taak)
15
16
17
18

Artikel 3A
Op grond van bijzondere waterschappelijke omstandigheden kunnen gedeputeerde staten, het
algemeen bestuur gehoord, de salarisschaal, bedoeld in artikel 3, tweede lid, voor een bepaald tijdvak
één schaal hoger vaststellen dan de schaal die op grond van de in dat lid bedoelde tabel zou zijn
vastgesteld.
Artikel 4
1 Gedeputeerde staten stellen de tijdbestedingsnorm voor de voorzitter vast, op voorstel van het
algemeen bestuur. Daarbij houden gedeputeerde staten rekening met de factoren, genoemd in
artikel 3, derde lid.
2 Het algemeen bestuur stelt de tijdbestedingsnorm voor de overige leden van het dagelijks bestuur
vast. De tijdbestedingsnorm bedraagt voor de overige leden van het dagelijks bestuur, niet zijnde
de vice-voorzitter, ten minste 15% en ten hoogste 30%. Voor de vice-voorzitter bedraagt deze
norm ten minste 15% en ten hoogste 50%.
3 Bij de vaststelling van de tijdbestedingsnorm voor de overige leden van het dagelijks bestuur,
bedoeld in het tweede lid, houdt het algemeen bestuur rekening met de factoren, genoemd in
artikel 3, derde lid, alsmede met het takenpakket van het desbetreffende bestuurslid.
4 Hierbij geldt onverminderd hetgeen in het Rechtspositiebesluit voorzitters waterschappen is
bepaald ten aanzien van de waarneming van het ambt van voorzitter.
5 Een tijdbestedingsnorm als bedoeld in het tweede lid wordt binnen twee weken na vaststelling aan
gedeputeerde staten meegedeeld.
Artikel 5
1 De bezoldiging van de voorzitter wordt bij de benoeming bepaald op het bedrag dat, naar rato van
de tijdbestedingsnorm, bedoeld in artikel 4, eerste lid, wordt afgeleid van het bedrag van de
vastgestelde salarisschaal dat onmiddellijk is gelegen boven de bezoldiging die tot dusver werd
genoten, tenzij daardoor het maximum van de salarisschaal wordt overschreden.
2 De overeenkomstig het eerste lid toegekende bezoldiging wordt beschouwd als door diensttijd te
zijn verkregen.
3 Als diensttijd komt bij benoeming in aanmerking de tijd die, onmiddellijk voorafgaande aan de
benoeming tot voorzitter, als waarnemend voorzitter van hetzelfde waterschap is doorgebracht.
4 Bij benoeming van een voorzitter tot voorzitter van een ander waterschap, genoemd in artikel 2,
wordt, bij toepassing van het bepaalde in het eerste lid, de diensttijd die voor het bereiken van de
maximumbezoldiging bij het vorige waterschap nog niet door een hogere bezoldiging is vergolden,
voor het verkrijgen daarvan bij het nieuwe waterschap mede in aanmerking genomen.

5 Als diensttijd komt niet in aanmerking de tijd die met verlof buiten genot van bezoldiging is
doorgebracht, indien het verlof in het persoonlijk belang van de voorzitter is verleend, alsmede de
tijd gedurende welke de voorzitter in de vervulling van zijn ambt is geschorst, indien deze
schorsing door niet eervol ontslag wordt gevolgd.
Artikel 6
1 De bezoldiging van de voorzitter wordt binnen de salarisschaal periodiek tot het naasthogere
bedrag verhoogd.
2 De periodieke verhogingen worden voor de eerste maal toegekend met ingang van de eerste dag
van de maand, waarin de benoeming één jaar is verstreken en vervolgens telkens na één jaar.
Artikel 7
De bezoldiging van de overige leden van het dagelijks bestuur wordt bepaald op het bedrag dat, naar
rato van de tijdbestedingsnorm, bedoeld in artikel 4, tweede lid, wordt afgeleid van het maximum van
de vastgestelde salarisschaal.
Artikel 8
1 Het algemeen bestuur kan de voorzitter naast de bezoldiging een maandelijkse bijdrage toekennen
in de bijzondere kosten aan de uitoefening van het ambt verbonden ten bedrage van ten hoogste de
bedragen genoemd in de volgende tabel:
Inschaling

Ambtstoelage voorzitters

schaal 13-14
schaal 15-16
schaal 17-18

maximaal ƒ 427,maximaal ƒ 444,50
maximaal ƒ 462,-

2 Het algemeen bestuur kan de overige leden van het dagelijks bestuur een maandelijkse vaste
onkostenvergoeding toekennen die wordt bepaald op het bedrag dat, naar rato van de
tijdbestedingsnorm, wordt afgeleid van de voor de voorzitter vastgestelde ambtstoelage.
Artikel 9
De regeling ten aanzien van vakantieuitkering die geldt voor de ambtenaren van het waterschap is van
overeenkomstige toepassing op de overige leden van het dagelijks bestuur.
Artikel 10
De regelingen ten aanzien van vergoeding van reis- en verblijfkosten en van telefoonkosten die
gelden voor de ambtenaren van het waterschap zijn van overeenkomstige toepassing op de overige
leden van het dagelijks bestuur.
Artikel 11
Het algemeen bestuur treft bij verordening, ten behoeve van de leden van het algemeen bestuur die
geen lid zijn van het dagelijks bestuur, een regeling terzake van een vergoeding voor de
werkzaamheden van deze leden en een tegemoetkoming in de kosten.
Artikel 12
1 De aanspraak op bezoldiging en andere op grond van deze verordening toe te kennen geldelijke
voorzieningen vangt aan met ingang van de dag waarop de benoeming tot voorzitter of lid van het
dagelijks of algemeen bestuur ingaat en eindigt met ingang van de dag volgend op de datum
waarop die hoedanigheid wordt verloren.
2 Indien in een beschikking tot benoeming of ontslag geen datum is genoemd, wordt de datum,
bedoeld in het eerste lid, bepaald naar het moment waarop de functie in het bestuur feitelijk is
aangevangen of beëindigd.

Artikel 13
1 Zo spoedig mogelijk na het overlijden van een lid van het dagelijks bestuur, niet zijnde de
voorzitter, wordt aan de achterblijvende levenspartner ten laste van het waterschap een bedrag
uitgekeerd, gelijk aan de bezoldiging waarop het overleden lid van het dagelijks bestuur op de dag
van het overlijden recht had, over een tijdvak van drie maanden, vermeerderd met de
vakantietoelage.
2 Indien de overledene geen levenspartner nalaat, geschiedt de in het eerste lid bedoelde uitkering
ten behoeve van de minderjarige wettige kinderen of natuurlijke kinderen, dan wel pleegkinderen.
Ontbreken ook dezen, dan geschiedt de uitkering, indien de overledene kostwinner was van ouders,
meerderjarige kinderen, broers of zusters, ten behoeve van deze betrekkingen.
3 De uitkering wordt als een netto bedrag aan belanghebbenden uitbetaald.
Artikel 14
Deze verordening treedt in werking met ingang van de datum van bekendmaking in het Provinciaal
blad en werkt terug tot en met 1 januari 1996.
Artikel 15
Indien een voorzitter of overig lid van het dagelijks bestuur op 31 december 1995 deel uitmaakte van
het waterschapsbestuur en op grond van een voor die datum door gedeputeerde staten gegeven
beschikking, een bezoldiging ontving die uitgaat boven de bezoldiging die wordt bepaald op basis van
deze verordening, behoudt hij, op persoonlijke titel, recht op de eerderbedoelde hogere bezoldiging.
Artikel 16
Deze verordening kan worden aangehaald als:
Bezoldigings- en vergoedingsverordening bestuursleden waterschappen Noord-Holland.
Haarlem, 24 april 1997
Gedeputeerde Staten voornoemd,
J.A. van Kemenade, voorzitter
C.J.N. Versteden, griffier.
Uitgegeven op 29 april 1997
De Griffier der Staten van Noord-Holland.
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