
 

Bedrijfskosten college van GS in de periode juli tot en met september 2020 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. 
 

De hiermee samenhangende kosten per persoon zijn: 
 

 

2020   juli-
september 

 

J. Klijnsma   54,60  

C. Bijl   54,60  

H. Brink   54,77  

H.G. Jumelet   54,60  

T. Stelpstra   54,60  

H. Kuipers   54,60  

Totaal   327,77  

 

 
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. 

 
 
 

2. Zakelijke reis- en verblijfkosten 
De vergoedingen voor gedeclareerde zakelijke reis- en verblijfkosten per persoon zijn: 

 

2020   juli - 
september 

 

J. Klijnsma                -    

H. Brink *1)         111,14   

H. Kuipers *2)                -    

H.G. Jumelet *3)            75,81   

T. Stelpstra *4)                -    

C. Bijl *5)           70,52   

 
*1) In deze periode zijn de declaraties van april tot en met juni uitbetaald. 
*2) In deze periode zijn geen declaraties uitbetaald. 
*3) In deze periode zijn de declaraties van mei en juni uitbetaald. 
*4) In deze periode zijn geen declaraties uitbetaald. 
*5) In deze periode is de declaratie van april uitbetaald. 

 
 
 



 

3. Alles inzake dienstreizen 
De betalingen (op basis van inkoopfacturen/via creditcards) voor reis- en verblijfkosten zijn: 

 

2020   juli - 
september 

 

J. Klijnsma           37,91   

H. Brink         176,56   

H. Kuipers       19,40    

H.G. Jumelet            26,46   

T. Stelpstra*)      8.270,90  

C. Bijl         17,07  

 
 
Bestemmingen buitenlandse reizen (kosten geboekt in de periode juli tot en met september 2020): 
 
Geen 
*) Stelpstra, hierin begrepen kosten ondersteuning rapporteurschap Circulaire Economie 
 
 
 
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.  
 
De volgende vergoedingen zijn in deze periode ontvangen: 
 

Geen 
 

4. Studiekosten 
 
Geen 
 
 
 
   





















































Factuur
Hoofdstraat 3

9321 CB 

Peize

KvK nr:  612. 245.37

Provincie Drenthe BTW nr:  NL8542.60.213.B01

t.a.v. Dhr. Brink

Postbus 122 Bank:  Rabobank

IBAN:  NL16RABO0190492635

Telefoon: 050-5034040

E-mail:  @depeizerhopbel.nl

BETREFT

Diner

DATUM Excl. BTW BTW% BTW bedrag  SUBTOTAAL 

17-9-2020 Diverse dranken hoog € 15,29 21 % 3,21€   18,50€  

17-9-2020 Diversen keuken en dranken laag € 194,50 9 % 17,50€   212,00€  

TOTAAL EXCL. BTW € 209,78 TOTAAL INCL. BTW 230,50€   

TE BETALEN 230,50€  

VERVALDATUM

23-9-2020

 OMSCHRIJVING

7-10-2020DPH2020-017

Opmerkingen & Voorwaarden

Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag binnen 14 dagen over te maken onder vermelding van factuurnummer

Op alle diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u downloaden van onze website.

9400 AC Assen

AAN

FACTUURDATUM FACTUURNUMMER

202009014 

Ged. Brink + 
ambtenaar + externen
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