Bedrijfskosten college van GS in de periode januari tot en met april 2015 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. Indien van toepassing wordt voor privégebruik van de telefoon
maandelijks € 22,50 ingehouden op het salaris.
De hiermee samenhangende kosten per persoon zijn:

J. Tichelaar
H.H. v.d. Boer
R.W. Munniksma
A. van der Tuuk
H. Brink

2015 januari – april
Totaal
Vast
Variabel
191,46
37,80
153,66
94,84
37,80
57,04
89,05
37,80
51,25
132,92
37,80
95,12
192,86
37,80
155,06

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. Voor het ADSL-abonnement hebben de gedeputeerden
aanspraak op een belaste vergoeding van € 20 per maand. Alle GS-leden maken van deze
faciliteit gebruik.

2.

Zakelijke reis- en verblijfkosten
De vergoedingen voor gedeclareerde zakelijke reis- en verblijfkosten per persoon zijn:
2015 januari – april

J. Tichelaar
H.H. v.d. Boer *1)
R.W. Munniksma *2)
A. van der Tuuk *3)
H. Brink *4)

577,20
2.035,26
1.299,89
95,83

*1) In deze periode zijn de declaraties van december 2014, januari, februari, maart en april 2015 uitbetaald.
*2) In deze periode zijn de declaraties van augustus, september, oktober, november, december 2014, januari, februari,
maart en april 2015 uitbetaald.
*3) In deze periode zijn de declaraties van september, oktober, november, december 2014 en maart 2015 uitbetaald.
*4) In deze periode zijn de declaraties van maart 2015 uitbetaald.
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3. Alles inzake dienstreizen
De betalingen (op basis van inkoopfacturen/via creditcards) voor reis- en verblijfkosten zijn:

J. Tichelaar
H.H. van de Boer
R.W. Munniksma
A. van der Tuuk
H. Brink

2015 januari – april
40,00
196,68
309,30
790,98
259,69
1.596,65

Ter afsluiting van de collegeperiode 2011-2015 is het voltallige college van Gedeputeerde Staten
met hun partners op 21 mei 2015 bijeengekomen voor een diner. De kosten van deze bijeenkomst
bedroegen € 1.087,00.
Bestemmingen buitenlandse reizen (geboekt in de eerste periode van 2015):
Van der Tuuk:

oktober, Riga, handelsmissie

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.
In de eerste periode van 2015 zijn dergelijke vergoedingen niet ontvangen.
4. Studiekosten
In de periode januari tot en met april 2015 werden geen studiekosten geboekt.
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