
 

Bedrijfskosten college van GS in de periode april tot en met juni 2019 ten laste van de provincie, 
uitgesplitst per ambtsdrager 
 
 
 
 
1. Alle kosten van ambtsgerelateerde voorzieningen, zoals mobiele en vaste telefonie, internet en 

dergelijke 
De zakelijke gesprekskosten, de reguliere datakosten, alsmede de abonnementskosten komen ten 
laste van de provincie Drenthe. 
 

De hiermee samenhangende kosten per persoon zijn: 
 
  

2019 april - juni 
J. Klijnsma         54,60  
C. Bijl         57,54  
H. Brink         90,61  
H.G. Jumelet         54,41  
T. Stelpstra         54,60  
H. Kuipers              -    
Totaal       311,76  

 
De vaste telefoonkosten hebben betrekking op het abonnement voor de smartphone, de iPad en de 
mobiele telefoon.  
Tevens wordt aan de collegeleden een tablet met bijbehorende apparatuur en software in bruikleen 
ter beschikking gesteld. 

 
 
 

2. Zakelijke reis- en verblijfkosten 
De vergoedingen voor gedeclareerde zakelijke reis- en verblijfkosten per persoon zijn: 
 

  2019 april - juni 
J. Klijnsma                           -    
H. Brink *1)                     184,88  
H. Kuipers *2)                            -    
H.G. Jumelet *3)                            -    
T. Stelpstra *4)                           -    
C. Bijl *5)                           -    

 
*1) In deze periode zijn de declaraties van januari en februari uitbetaald. 
*2) In deze periode zijn geen declaraties uitbetaald. 
*3) In deze periode zijn geen declaraties uitbetaald. 
*4) In deze periode zijn geen declaraties uitbetaald. 
*5) In deze periode zijn geen declaraties uitbetaald. 
 

 
 
 
 
 



 

3. Alles inzake dienstreizen 
De betalingen (op basis van inkoopfacturen/via creditcards) voor reis- en verblijfkosten zijn: 
 

 2019 april – juni 
J. Klijnsma 59,37 
H. Brink 140,10 
H. Kuipers 59,37 
H.G. Jumelet  548,12  
T. Stelpstra 2.751,57 
C. Bijl 73,37 
 3.631,90 

 
 
Bestemmingen buitenlandse reizen (kosten geboekt in de periode april tot en met juni 2019): 
 
Stelpstra, juni, Kopenhagen (Denemarken), Hansa Green Tour, duurzame energie 
 
 
Ontvangen vergoedingen 
Gedeputeerden hebben recht op een vergoeding voor werkzaamheden die in het verlengde van hun 
functie zijn verricht. Deze vergoedingen worden uitbetaald aan de provincie Drenthe en geboekt als 
Incidentele baten bij het GS-budget.  
 
De volgende vergoeding is in deze periode ontvangen: 
 
Vergoeding dhr. Stelpstra Comité des Régions, Brussel 7 juni: € 348,80. 

 
4. Studiekosten 

 
Geen 
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