
 
 
 
 
 
 
Provincie Flevoland 
t.a.v. dhr. L. Verbeek, Voorzitter van Provinciale Staten,  
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen over de ‘Verantwoordingsinformatie GS 

inzake declaraties en dienstreizen’ 
 
Datum: 13 januari 2020   
 
Geachte Voorzitter van Provinciale Staten, 
 
Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie 
van Forum voor Democratie de volgende schriftelijke vragen aan het college van 
Gedeputeerde Staten over de ‘Verantwoordingsinformatie GS inzake declaraties 
en dienstreizen’. 
 

1. Is de Statenmededeling over de ‘Verantwoordingsinformatie GS inzake 
declaraties en dienstreizen’ actueel en correct op het moment van publicatie? 

 
2. Waarom worden de vervoerskosten met dienstauto alleen uitgedrukt in aantal 

ritten en aantal kilometer? Is het college bereid om de vervoerskosten met 
dienstauto ook uit te drukken in euro’s? Zo nee, waarom niet? 

 
3. Is het college bereid om het totaalbedrag voor het college (alle GS-leden plus 

de collectieve kosten) op te nemen in het overzicht? Zo nee, waarom niet? 
 

4. Deelt het college de opvatting van FvD dat het kopje ‘overig’ is bedoeld als 
vergaarbak van kleine bedragen die elders lastig zijn in te delen? Zo nee, 
waarom niet? 
 

5. Tot en met welk percentage van het totaal vindt het college het gebruik van 
het kopje ‘overig’ te verantwoorden? 
 

6. Waar staat de uitleg van de bedragen die onder het kopje ‘overig’ zijn 
ingedeeld? 
 

7. Klopt het dat de huidige systematiek van verantwoorden vanaf 2016 is 
toegepast? Zo nee, vanaf welk jaar is deze toegepast? 
 

8. Klopt het dat in 2016 afgerond 60,0% van de ‘vergoedingen o.b.v. declaratie 
respectievelijk betaald door de provincie’ onder het kopje ‘overig’ is gezet? 
Klopt het dat dit in 2017 afgerond 26,7% was, in 2018 afgerond 56,9%, en in 
2019 (Q1-Q3) afgerond 50,1%? Zo nee, wat zijn de juiste percentages? 
 

9. Op welke manier strookt een overmatig gebruik van het kopje ‘overig’ met de 
doelstellingen verwoord in de Statenmededeling, met name om ‘proactief en 
ten volle invulling te geven aan openheid en transparantie’? 

 
Namens de fractie van Forum voor Democratie, 
 
Gert-Jan Ransijn 


