Bedrijfskosten college van GS in de periode mei tot en met september 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
A. van der Tuuk
H. Brink
H.G. Jumelet
T. Stelpstra

2015 mei – september
Totaal
Vast
Variabel
412,52
47,25
365,27
139,90
28,04
111,86
157,53
49,34
108,19
283,34
52,34
231,00
121,97
59,84
62,13

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 mei – september

J. Tichelaar
A. van der Tuuk *1)
H. Brink *2)
H.G. Jumelet *3)
T. Stelpstra *4)

422,15
193,51
179,26

*1) In deze periode zijn de declaraties van januari en februari 2015 uitbetaald.
*2) In deze periode zijn geen declaraties uitbetaald.
*3) In deze periode zijn de declaraties van mei 2015 uitbetaald.
*4) In deze periode zijn de declaraties van mei 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
A. van der Tuuk
H. Brink
H.G. Jumelet
T. Stelpstra

2015 mei – september
460,25
2.199,15
549,17
466,71
464,58
4.139,86

Bestemmingen buitenlandse reizen (geboekt in de tweede periode van 2015):
geen
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 tweede periode van 2015 zijn dergelijke vergoedingen niet ontvangen.
4. Studiekosten
In de tweede periode van 2015 werden studiekosten geboekt voor de heer Van der Tuuk. Het gaat
om een cursus Algemeen Frans niveau A2 voor een bedrag van € 1.470,00.
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