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1. Inleiding
Op grond van het Rechtspositiebesluit voorzitters waterschappen kan het algemeen bestuur
van een waterschap de voorzitter een ambtstoelage toekennen. Wij leggen u een voorstel tot
het toekennen van een ambtstoelage voor. Het karakter van de functie van dijkgraaf brengt
immers met zich mee dat er kosten worden gemaakt die veelal kleinschalig van aard zijn en
niet altijd worden gedeclareerd. In verband hiermee voorziet genoemd rechtspositiebesluit in
de mogelijkheid tot het toekennen van een ambtstoelage.
2. Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten de dijkgraaf een ambtstoelage toe te kennen ter hoogte van
6,25% van het maximum van de voor hem geldende salarisschaal onder gelijktijdig
stopzetten van de huidige representatiekostenvergoeding.
3. Achtergrondinformatie
Artikel 8h van het Rechtspositiebesluit voorzitters waterschappen bepaalt het volgende: “Het
algemeen bestuur van een waterschap kan de voorzitter een bijdrage in bijzondere kosten
toekennen tot een bedrag dat maximaal 6,25% bedraagt van het maximum van de voor hem
geldende salarisschaal”. Dit komt neer op een ambtstoelage van ca. € 525 per maand. Het
bedrag wordt bruto uitgekeerd en het effectieve nettopercentage bedraagt daardoor 3.
De vergoeding is gebaseerd op de kostencomponenten: representatie, vaklitteratuur,
contributies en lidmaatschappen, porti, zakelijke giften en ontvangsten thuis.
In de huidige bestuursperiode ontving de dijkgraaf tot nu toe geen ambtstoelage. Wel een
representatiekostenvergoeding van € 1.100 per jaar. Inmiddels zijn de voorstellen van de
commissie Dijkstal over de rechtspositie van dijkgraven bekend. Deze voorstellen leiden,
door het onderbrengen van deze rechtspositie van die voor de overige openbaar bestuurders,
tot een verhoging van het salaris van de voorzitter met 10% t.o.v. het maximum van BBRA
schaal 18 en tot het toekennen van een ambtstoelage van 6,25 %.
4. Motivering voorstel
Het aanpassen van de wetgeving n.a.v. de voorstellen van de commissie Dijkstal tot onder
meer het toekennen van een ambtstoelage laat nog even op zich wachten. Dit maakt het
noodzakelijk dat nu, vooruitlopend op deze aanpassing, nog een bekrachtiging nodig is van
de VV voor de toekenning van de toelage (die dus straks rechtstreeks uit de wet voortvloeit).
Ter reparatie van deze vertraging wordt voorgesteld, in lijn met andere waterschappen, de
dijkgraaf een ambtstoelage toe te kennen per 1 januari 2009.

5. Gevolgen/consequenties
Financieel
De kosten voor de toekenning van een ambtstoelage van 6,25% verminderd met de kosten
van de huidige representatiekostenvergoeding bedragen ca. € 5200 per jaar.
Personeel
geen
Juridisch/Risico’s
geen
6. Aspecten voor de omgeving, communicatie en wijze van publiceren
Bij het toekennen van een ambtstoelage volgt het hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard de gedragslijn die waterschappen van vergelijkbare grootte op dit punt voor
hun dijkgraaf hanteren. Bij de wijziging van de rechtspositieregelingen voor
waterschapsbestuurders is aansluiting gezocht bij regelingen die gelden voor bestuurders van
provincies en gemeenten. In die zin kan voor wat betreft de rechtspositie van dijkgraven
zeker een vergelijking worden gemaakt met de rechtspositie van burgemeesters. Aan
laatstgenoemde functionarissen wordt eveneens een ambtstoelage verstrekt.
7. Verdere aanpak, procedure, planning
geen
8. Evaluatie
geen
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