Betalingen en dergelijke gedaan in de periode januari - maart ten laste van de provincie, uitgesplitst
per ambtsdrager
Mevrouw Klip is op 1 maart 2013 uit dienst getreden. Voor alle onderstaande overzichten geldt
derhalve dat de uitgaven van mevrouw Klip betrekking hebben op de maanden januari en
februari. De heer Van de Boer is op 13 maart 2013 in dienst getreden. In het eerste kwartaal zijn
op zijn naam nog geen kosten geboekt.

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

2013 januari – maart
Totaal
Vast
Variabel
495,79
28,35
467,44
292,37
36,54
255,83
105,37
51,30
54,07
73,38
28,35
45,03
118,01
30,45
87,56

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:
2013 januari - maart
J. Tichelaar
T. Klip-Martin *1)
R.W. Munniksma *2)
A. van der Tuuk *3)
H. Brink *4)

40,68
1.133,03
153,36
52,61

*1) Afscheidsdiner in januari met ondersteunende ambtenaren (aandeel mw. Klip).
*2) In het eerste kwartaal zijn de declaraties van september 2012 tot en met januari 2013 uitbetaald.
*3) In het eerste kwartaal zijn de declaraties van juli, november en december 2012 uitbetaald. In mindering gebracht: de
verblijfskosten ad € 279,00, die in het vierde kwartaal 2012 werden voorgeschoten voor de bestuursadviseur en toen per
abuis zijn meegeteld bij de kosten van de gedeputeerde zelf.
*4) In het eerste kwartaal zijn de declaraties van november en december 2012 uitbetaald.
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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.

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

2013 januari - maart
20,11
322,78
270,76
530,35
448,01
1.592,01

Op 26 februari hebben GS, met partners, afscheid genomen van mevrouw Klip. De kosten van dit
diner bedroegen € 685,17.
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 het eerste kwartaal 2013 zijn dergelijke vergoedingen niet ontvangen.
5. Studiekosten
Mevrouw Klip en de heer Munniksma hebben deelgenomen aan een IPO-studiereis naar
Vlaanderen, in het kader van het beleidsveld DROW (Duurzame ruimtelijke ontwikkeling &
waterbeheer). De kosten van deze reis bedroegen 2 x € 958 = € 1.916.
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