Betalingen en dergelijke gedaan in de periode juli - september 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 juli – september
Totaal
Vast
Variabel
226,06
56,15
169,91
432,20
61,55
370,65
524,79
152,53
372,26
126,44
37,80
88,64
844,42
104,30
740,12

2012 april – juni
Totaal
Vast
Variabel
1.014,67
36,59
978,08
608,41
76,30
532,11
299,03
140,10
158,93
44,42
22,69
21,73
498,83
90,40
408,43

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 juli - september

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

2012 april - juni

280,47
503,52
99,16

698,53
153,62
66,97

*1) Iedere maand is de declaratie van de vorige maand uitbetaald.
*2) In het derde kwartaal zijn de declaraties van mei tot en met augustus uitbetaald.
*3) In het derde kwartaal zijn de declaraties van april tot en met juni uitbetaald.
*4) In het derde kwartaal is de declaratie van juni uitbetaald.

3a. 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 derde kwartaal van 2012 is voor € 239,90 aan abonnementskosten geboekt.
3b. Overige uitgaven
De contributie ad € 297,41 aan de Kring van Commissarissen i.v.m. het lidmaatschap van het
EASTR-netwerk werd dit kwartaal betaald.
4. Alles inzake dienstreizen
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De betalingen (op basis van inkoopfacturen/via creditcards) voor reis- en verblijfkosten zijn:

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

300,08
325,70
522,00
-

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

2012 juli - september
Overige GS-leden
Namen overige GS-leden

Totaal
300,08
325,70
522,00
1.147,78

2012 april - juni
Overige GS-leden
Namen overige GS-leden

881,45
426,63
230,00
195,56

201,00 Klip, Brink, Van der Tuuk
25,05 Klip

Totaal
881,45
627,63
230,00
220,61
1.959,69

Als afsluiting voor het zomerreces is het voltallige college van Gedeputeerde Staten op 12 juli
bijeengekomen voor een diner. De kosten van deze bijeenkomst bedroegen € 491,75.

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 derde kwartaal 2012 zijn dergelijke vergoedingen niet ontvangen. Mw. Klip heeft in het derde
kwartaal vergaderingen bijgewoond van de Mijnraad, het Planbureau voor de Leefomgeving en de
Green Deal Board. De vergoedingen zijn in het vierde kwartaal ontvangen en worden ook dan
verantwoord.
5. Studiekosten
De heer Brink heeft deelgenomen aan een studiereis naar Duitsland. Kosten: € 1.505.
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