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Geachte griffier,

Wij verzoeken u de statenleden in kennis te stellen van de vragen en antwoorden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

\

mr. drs. T. van der Wal - drs. J. leus»

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke statenvragen van de statenfractie van Forum 
voor Democratie over ‘publiekelijk eerbetoon aan een provinciaal bestuurder door een private 
onderneming’, naar aanleiding van een bericht in Binnenlands Bestuur over de naamaanduiding van 
een Overijsselse gedeputeerde op een trein van Keolis. Forum voor Democratie heeft de vragen 
ingediend op 1 oktober 2019. De antwoorden op deze vragen door het college van Gedeputeerde 
Staten zijn vastgesteld op 29 oktober 2019.
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1.

Ja, het college is bekend met dit bericht.

2.

3.

4.

In Flevoland zijn dergelijke verzoeken niet bekend. Mocht er in de toekomst een dergelijk 
verzoek gedaan worden, dan zal het college daar op dat moment een afweging in maken. 
We hebben een gedragscode en afspraken over de integriteit van onze bestuurders. Dit zijn 
voor ons belangrijke afwegingscriteria.

Het komt voor dat de namen van publieke personen worden gebruikt voor onder meer 
straten, pleinen en plantsoenen. Naamsvermelding op een trein is in Flevoland nog niet 
voorgekomen. Mocht een dergelijk verzoek gedaan worden in de toekomst, dan zal het 
college op dat moment een afweging maken of dit in het belang van de Provincie Flevoland 
is of niet.

Is het college bekend met het bericht “Naam gedeputeerde op trein 'onverstandig'" van 
Binnenlands Bestuur op 25 september 2019?

Alle aanbestedingen in Flevoland moeten voldoen aan het inkoop- en aanbestedingsbeleid 
en Aanbestedingsrichtlijnen (Europese aanbestedingsregels), waarvan de laatste versie door 
uw staten in 2017 is vastgesteld. Alle inschrijvers van de aanbestedingsprocedure worden 
op gelijke wijze behandeld/beoordeeld. In de richtlijnen staat o.a. dat voor het gebruik 
van de naam van de provincie of het logo, toestemming verleend moet worden door het 
college van GS. Daarmee wordt naamsvermelding altijd door het college afgewogen en 
besloten.

Deelt het college de mening dat een naamsvermelding van een gedeputeerde op een trein 
op geen enkele manier in het belang van de provincie kan zijn? Zo nee, op welke manier(en) 
kan dit het geval zijn?

Kan het college toezeggen in alle voorkomende gevallen een publiekelijk eerbetoon door 
een private onderneming aan een provinciaal bestuurder (gedurende zijn ambtsperiode) af 
te zullen wijzen? Zo nee, waarom niet?

Deelt het college de mening dat een eerbetoon aan een provinciaal bestuurder door een 
private onderneming die zich heeft ingeschreven op een lopende provinciale aanbesteding, 
de schijn van belangenverstrengeling wekt? Zo nee, waarom niet?

Schriftelijke statenvragen van de statenfractie van Forum voor Democratie over de publieke 
naamaanduiding van bestuurders (op een trein), ingediend op 1 oktober 2019, en de 
antwoorden daarop van het college van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 29 oktober 
2019(2498023).


