Betalingen en dergelijke gedaan in de periode oktober - december 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 datakosten alsook 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
T. Klip-Martin
R.W. Munniksma
A. van der Tuuk
H. Brink

2012 oktober – december
Totaal
Vast
Variabel
173,59
25,85
147,74
552,37
54,60
497,77
518,41
155,07
363,34
221,41
28,35
193,06
751,68
97,35
654,33

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:
2012 oktober - december

J. Tichelaar
T. Klip-Martin *1)
R.W. Munniksma *2)
A. van der Tuuk *3)
H. Brink *4)

371,85
679,73
232,36

*1) Geen declaraties en geen uitbetalingen in het vierde kwartaal.
*2) In het vierde kwartaal zijn de declaraties van juli en augustus uitbetaald.
*3) In het vierde kwartaal zijn de declaraties van augustus tot en met oktober uitbetaald.
*4) In het vierde kwartaal is de declaratie van oktober uitbetaald.

3 Alle vergoedingen voor abonnementen op kranten, tijdschriften en dergelijke
Abonnementen op dagbladen e.d. kunnen op naam van de provincie worden genomen als deze
in het belang van de goede taakuitoefening van een gedeputeerde worden geacht. Meerdere
collegeleden kunnen dan van de literatuur kennis nemen.
In het vierde kwartaal van 2012 zijn geen abonnementskosten geboekt.
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4. Alles inzake dienstreizen
De betalingen (op basis van inkoopfacturen/via creditcards) voor reis- en verblijfkosten zijn:

J. Tichelaar
T. Klip-Martin
R.W. Munniksma
A. van der Tuuk
H. Brink

2012 oktober - december
681,32
952,81
734,46
1.277,11
1.191,28
4.836,98

In deze uitgaven is begrepen € 422,64 per GS-lid voor kosten vliegtuig en verblijfkosten van een
werkbezoek aan Denemarken (thema: bestuurlijke herindeling).

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 het vierde kwartaal 2012 zijn de volgende vergoedingen ontvangen:
- Voor drie bijeenkomsten Green Deal Board, mw. Klip: € 430,48
e
- Voor voorzitterschap WMD 1 kwartaal 2012, mw. Klip: € 1.383,25
- Voor bijeenkomst Mijnraad, mw. Klip: € 222,35
- Voor twee bijeenkomsten Planbureau voor de Leefomgeving, mw. Klip: € 512,00
- Voor drie bijeenkomsten Comité des Régions, dhr. Brink: € 1.622,67
5. Studiekosten
Geen.
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