
PROVINCIE FLEVOLAND 
A\ededel ing 

Onderwerp 

WOB-Verzoek RTL onkosten bestuurders 

Doel van deze mededeling: 

RTL Nieuws heeft ons college verzocht de onkosten openbaar te maken die leden 
van ons coUege (en de Provinciesecretaris) hebben gemaakt sinds ons college is 
geïnstalleerd. 

Dit verzoek van RTL Nieuws heeft een relatie met de motie die in uw Staten is 
aangenomen d.d. 18 mei 2011. Daarin heeft u ons opgeroepen op de provinciale 
website een openbaar toegankeUjk register. Inmiddels zijn wij bezig deze motie 
uit te voeren. 

Vanwege onze afspraken met u met betrekking tot transparant bestuur hebben 
wij gemeend u door middel van deze mededeling te informeren over de gegevens 
die wij aan RTL Nieuws ter hand hebben gesteld. 

Toezegging/ motie/ amendement: 

n.v.t. 

Inleiding: 

Ter informatie treft u de gegevens aan die wij aan RTL Nieuws hebben aangebo
den omtrent de bestuurskosten. 

Daarbij merken vhj op dat voor de ontwikkeUng en schoUng van GS leden een 
budget beschikbaar is. De beschikbaarheid van het budget is van toepassing op 
de gehele looptijd van de bestuursperiode (4 jaar). GS leden kunnen voor hun 
eigen ontwikkeling een beroep doen op dit opleidingsbudget. De procedure 
voorziet in een besluit via GS. Gedeputeerde Witteman heeft gebruik gemaakt 
van deze voorziening door de leergang Besturend Leren van de Provincieacade
mie van het IPO. 

Daarnaast is op verzoek van de coaUtiepartijen extra geïnvesteerd in advisering 
en coaching van het college gericht op begroting en financiën. Gedeputeerde 
Witteman heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 

Tevens merken we op dat de commissaris van de Koningin in 2011 is verhuisd van 
Purmerend naar Lelystad. Conform de RegeUng rechtspositie commissarissen van 
de Koningin is hiervoor een tegemoetkoming in de kosten voorzien. De heer 
Verbeek heeft hiervan gebruik gemaakt. 

Mededeling: 

Bijgevoegd treft u de beantwoording aan zoals wij deze RTL Nieuws hebben doen 
toekomen. 

Het vervolg 

Met betrekking tot de motie die door uw Staten in mei 2011 is aanvaard zijn wij 
voornemens binnenkort te starten met het publiceren van de declaraties op de 
provinciale website. 
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Ter kennisname aan PS en 

burger leden 

Ter inzage in de leeskamer 

De volledige set stukken die aan RTL Nieuws ter hand is gesteld ligt voor u ter 
inzage in de leeskamer. 
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