Bedrijfskosten college van GS in de periode april tot en met juni 2017 ten laste van de provincie,
uitgesplitst per ambtsdrager
De samenstelling van het college is gewijzigd: de heer Tichelaar heeft het college begin maart
verlaten. Per 19 april is de heer Van Aartsen benoemd als waarnemend commissaris van de Koning.

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 € 7,50 ingehouden op het salaris.
De hiermee samenhangende kosten per persoon zijn:
2017 april – juni
J. van Aartsen
H. Brink
H.G. Jumelet
T. Stelpstra
C. Bijl

80,75
55,61
64,53
55,33

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:
2017 april – juni

J. van Aartsen
H. Brink *1)
H.G. Jumelet *2)
T. Stelpstra *3)
C. Bijl *4)

26,71
381,90
183,84

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

3. Alles inzake dienstreizen

De betalingen (op basis van inkoopfacturen/via creditcards) voor reis- en verblijfkosten zijn:
2017 april – juni
J. van Aartsen
H. Brink
H.G. Jumelet
T. Stelpstra
C. Bijl

323,36
207,09
529,01
14,70
1.074,16

Bestemmingen buitenlandse reizen (geboekt in de periode april tot en met juni 2017):
Stelpstra, april, North Sea Commission Energy, Kristiansand, Noorwegen (zie ook 1e kwartaal 2017)
Ter kennismaking met de waarnemend commissaris van de Koning is het voltallige college van GS,
met partners en chauffeurs, in juni bijeengekomen voor een diner. De kosten van deze bijeenkomst
bedroegen € 908,35.
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 vergoeding is ontvangen:
Vergoeding dhr. Stelpstra Comité des Régions, Brussel, twee bijeenkomsten: totaal € 1.228,72.

4. Studiekosten
Geen

