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Inleiding
Op 4 maart jl. heeft PS de verordening rechtspositie politieke
ambtsdragers vastgesteld. In artikel 11 van deze verordening is
vastgelegd dat voor Statenleden en duo-commissieleden € 5000,- per
lid per benoemingsperiode beschikbaar is als vergoeding voor
scholingskosten. Deze scholing is niet-partijpolitiek georiënteerd en is
gericht op de vervulling van de functie van de ambtsdrager of het duocommissielid. De fractie van Forum voor Democratie heeft bij de
voorzitter van PS een verzoek ingediend voor niet-partijpolitieke
scholing voor de eigen Statenleden en duo-commissieleden.
Met dit memo wordt u nader geïnformeerd over het scholingsbudget
voor Statenleden en duo-commissieleden op basis van de verordening
op de rechtspositie, wordt u voorgesteld het verzoek van de fractie FvD
om van een deel van dit budget gebruik te maken te accorderen en
wordt voorgesteld besluiten over gebruik van het scholingsbudget in de
toekomst te mandateren aan de commissaris van de Koning als
voorzitter van Provinciale Staten.
Voorstel:
Aan het presidium wordt voorgesteld:
- kennis te nemen van het beschikbare scholingsbudget voor
Statenleden en duo-commissieleden o.b.v. de verordening
rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Holland;
- te besluiten om de aanvraag van de fractie van Forum voor
Democratie van niet-partijpolitieke debattrainingen voor de
eigen Statenleden en duo-commissieleden te accorderen;
- te besluiten om de commissaris van de Koning als voorzitter van
Provinciale Staten te mandateren om beslissingen te nemen over
toekomstige aanvragen voor het gebruik van het
scholingsbudget door Statenleden en duo-commissieleden.
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Scholingsbudget
Niet-partijpolitiek georiënteerde scholing die gericht is op de vervulling
van de functie van een Statenlid of duo-commissielid, kan voor
vergoeding in aanmerking komen. De kosten van deze scholing, die
door of namens de provincie wordt verzorgd of aangeboden, komen
voor rekening van de provincie.
Als een Statenlid of duo-commissielid scholing wenst die niet door of
namens de provincie wordt verzorgd of aangeboden, dient hij daartoe
een gemotiveerde aanvraag in bij de commissaris van de Koning, via de
Statengriffier. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie
en een kostenspecificatie.
De maximale scholingsvergoeding voor scholing die niet door of
namens de provincie wordt aangeboden of verzorgd, bedraagt € 5000,per benoemingsperiode. Provinciale Staten (het presidium) hebben de
mogelijkheid om hier gemotiveerd van af te wijken als handhaving van
het maximum onredelijk is. De kosten van dergelijke scholing komen
voor rekening van de provincie als deelname naar oordeel van
Provinciale Staten van belang is in verband met de vervulling van de
functie.
Partijpolitieke scholing komt nooit voor vergoeding door de provincie in
aanmerking. De inhoud van de scholing is bepalend of deze al dan niet
partijpolitiek georiënteerd is. Wanneer scholing verzorgd wordt door
een politieke partij, betekent dat niet automatisch dat die scholing
partijpolitiek georiënteerd is.
Om voor kostenvergoeding in aanmerking te komen, moet gemotiveerd
worden dat het gaat om functiegerichte scholing. Scholing is
functiegericht als zij beoogt de voor de functie benodigde vakkennis en
vaardigheden te verwerven dan wel actueel te houden. Scholing is
partijpolitiek georiënteerd als zij geheel of gedeeltelijk tot doel heeft
betrokkene op te leiden in het gedachtegoed van de desbetreffende
partij. Een door een partij verzorgde communicatietraining is
bijvoorbeeld functiegericht als de gegeven lessen algemeen toepasbaar
zijn; indien deze communicatietraining erop is gericht de beginselen
van de partij zo effectief mogelijk uit te dragen, is zij eerder als
partijpolitiek aan te merken.
De afspraken hierover zijn vastgelegd in artikel 11 van de verordening
op de rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Holland.

28 november 2019 | Memo

Scholingsbudget voor PS en duo-leden en verzoek fractie FvD

3|3

Verzoek fractie Forum voor Democratie
De fractie van Forum van Democratie heeft op basis van artikel 11 van
de verordening op de rechtspositie politieke ambtsdragers NoordHolland de volgende aanvraag voor gebruik van een deel van dit
scholingsbudget ingediend bij de commissaris van de Koning:

Als nieuwe en relatief onervaren fractie zouden we dit budget graag
aanwenden om onze 8 Statenleden en 1 DUO-commissielid drie
debattrainingen te laten volgen bij het Renaissance Instituut, het
wetenschappelijk bureau van Forum voor Democratie. Het betreffen
competentiegerichte trainingen waarin individuele aandacht wordt
gegeven aan presentatie, argumentatie, het opbouwen van een betoog
en doelgericht interrumperen.
Wij willen graag benadrukken dat het competentiegerichte trainingen
betreft zonder partij-ideologische insteek. Het doel van de trainingen is
het ontwikkelen van de competentie debatteren van onze Statenleden
en DUO-commissielid.
De kosten van deze driedaagse debattrainingen bedragen €750,- per
persoon. Voor onze 8 Statenleden en 1 DUO-commissielid komt het
totale bedrag op €6750,-.
Advies:
Het betreft hier een compleet verzoek in lijn met de geldende
regelgeving. Formeel moet het Presidium op dit verzoek besluiten.
Het onderscheid tussen partijpolitiek en niet-partijpolitiek ziet er op toe
dat de scholing ten behoeve van de invulling van de functie moet zijn,
en van algemene aard.
De aanvraag is op dit punt voldoende gemotiveerd en voldoet daarmee
aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het beschikbare
scholingsbudget per Statenlid en duo-commissielid.

Mandateren toekenning scholingsbudget aan commissaris van de
Koning
Het licht in de lijn der verwachting dat meerdere Statenleden en duocommissieleden, al dan niet in fractieverband, de komende jaren
gebruik gaan maken van dit scholingsbudget. Als ieder verzoek eerst
aan het presidium voorgelegd dient te worden voor er een akkoord
gegeven wordt dan kan dit vertragend werken.
Het presidium kan besluiten om de commissaris van de Koning te
mandateren beslissingen te nemen over aanvragen voor gebruik van het
scholingsbudget voor Statenleden en duo-commissieleden.
Indien het presidium hiertoe besluit informeert de cvdK het presidium
altijd achteraf over de genomen beslissing van een aanvraag.
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