Bedrijfskosten college van GS in de periode april tot en met juni 2018 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:

2018 april – juni
Totaal
J. Klijnsma
H. Brink
H.G. Jumelet
T. Stelpstra
C. Bijl

115,44
90,51
*) 680,95
77,15
82,25

*) Afwijkende kosten door telefoongebruik tijdens verblijf in buitenland, 1e kwartaal.

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:
2018 april – juni

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

31,04
279,16
6,35
-

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

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

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

2018 april – juni
1.297,78
1.462,52
1.152,20
2.396,61
3.884,82
10.193,93

Bestemmingen buitenlandse reizen (kosten geboekt in de periode april tot en met juni 2018):
Brink, april, Ljubljana, Ten-T Days
Bijl, juni, Bahrein, Unesco-congres Werelderfgoed
Stelpstra, juni, Göteborg, North Sea Conference

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 tweede kwartaal van 2018 zijn dergelijke vergoedingen niet ontvangen.
4. Studiekosten
Geen

