
Overzicht GS-vergoedingen 1e half jaar van 2020 
Op basis van het nieuwe protocol zoals door GS vastgesteld is dit het overzicht over de periode van 
januari tot en met juni 2020. 
 

1. Inleiding - toelichting 

Vanaf medio 2019 is een aangepast protocol ingesteld. Binnen de administratie zijn nog niet alle 
kosten en specificaties direct op het gewenste niveau uit de administratieve systemen te halen. 
Hiervoor zullen nog een aantal wijzigingen in systemen doorgevoerd worden, om het gewenste inzicht 
wel te verkrijgen. Deels kan dat pas doorgevoerd worden bij vervanging of herinrichting van 
bestaande systemen. 
 
Belangrijkste kanttekening hierbij zijn thans nog de volgende: 

• In de financiële administratie zijn kosten die betaald zijn voor GS in totalen geboekt. In dit 
overzicht is per factuur het aandeel voor de GS-leden bepaald aan de hand van het aantal 
deelnemers. Dus de kosten voor een diner van 2 personen is voor de helft aan het GS-lid 
toegerekend als "vergoeding". 

• De kosten voor buitenlandse reizen werden veelal geboekt als projectkosten. In de loop van 
2020 zijn hier nadere afspraken over gemaakt om deze kosten beter centraal te registreren. 
Tevens is voor deze reizen nu een contract gesloten met één reisbureau om beter zicht te 
krijgen op de kosten van met name de buitenlandse reizen. Overigens zijn er als gevolg van 
Corona nauwelijks reizen geweest  

• De kosten voor interne catering (koffie, thee, lunches, etc.) zijn op basis van de onderliggende 
registratie niet toe te rekenen aan individuele GS-leden. Wel hebben we net als in 2019 een 
globale analyse opgenomen vanuit de onderliggende registratie van bestellingen. 

 

2. Reiskosten woon-werkverkeer 

Dit betreffen de reiskosten die door leden van GS via de salarisadministratie zijn gedeclareerd en via 
het salaris zijn uitbetaald. 
 

Naam Bedrag Toelichting 

F.J. Paas   

IJ.J. Rijzebol   

E.M. Wulfse € 31,92  

F.Q. Graper   

N. Homan   

H. Staghouwer € 198,93  

T.R. van Dekken   

Totaal € 230,85  

 
  



3. Reis-en verblijfkosten - binnenland 

Dit betreffen alle reis- en verblijfkosten die door de provincie rechtstreeks betaald zijn. Dit betreffen 
veelal kosten van het reizen en het verblijf in hotels en de bijbehorende kosten door ontbijt, lunch en 
diners buiten het provinciehuis. Daarnaast zijn er reis- en verblijfkosten die door leden van GS via de 
salarisadministratie zijn gedeclareerd en via het salaris zijn uitbetaald. 
 

Naam Rechtsreeks door 
provincie betaald 

Via salarisadm. 
vergoed 

Toelichting 

F.J. Paas  € 402,25  

IJ.J. Rijzebol     

E.M. Wulfse  € 207,29  

F.Q. Graper € 740,79 € 200,35  

N. Homan € 1.514,12 € 90,50  

H. Staghouwer € 535,47 € 338,85  

T.R. van Dekken    

    

Totaal € 2.790,38 € 1.239,24  

 

4. Reis- en verblijfkosten - buitenland 

Hieronder is een overzicht opgenomen van alle buitenlandse reizen: 
 

 
 
Naast het feit dat er kosten rechtstreeks door de provincie zijn betaald voor deze buitenlandse reizen, 
zijn er ook nog kosten voor reis- en verblijfkosten in het buitenland is via het salaris uitbetaald en dat is 
voor de eerste helft van 2020 als volgt: 
 

Naam Bedrag Toelichting 

F.J. Paas   

IJ.J. Rijzebol    

E.M. Wulfse   

F.Q. Graper € 238,90 Betreft onkosten voor reizen uit 2019. 

N. Homan   

H. Staghouwer € 144,00  

T.R. van Dekken   

Totaal € 382,90  

 

5. Zakelijke lunches en diners met derden 

Dit betreffen de kosten van lunches en diners die rechtstreeks door de provincie op rekening zijn 
betaald voor zakelijke lunches en diners met derden. 
 

Naam Bedrag Toelichting 

F.J. Paas   

IJ.J. Rijzebol   

E.M. Wulfse   

F.Q. Graper   

N. Homan € 113,11  

H. Staghouwer   

T.R. van Dekken   

   

Totaal € 113,11  

 

Datum Gedeputeerde Land Reden Bedrag Toelichting

16 t/m 18 januari Staghouwer Berlijn, Duitsland Grüne Woche 624,10€           Hotelovernachting

18 t/m 19 febrauri Staghouwer Aberdeen, Schotland Marine Resources Group -€                Onderdeel van de totale projectkosten

16 april 2020 Homan Stavanger, Noorwegen Geannuleerd ivm Corona 1.444,80€        Kosten voor reservering betaald, is omgezet 

in een voucher



6. Gebruik van mobiele telefoon en tablets 

Dit betreffen de kosten voor abonnementen en gebruik en zijn vanaf begin 2020 wel op 
persoonsniveau geadministreerd. 
 

Naam Bedrag Toelichting 

F.J. Paas € 48,00  

Y. Rijzebol € 220,40  

E.M. Wulfse € 598,71  

F.Q. Graper € 753,57  

N. Homan € 325,66  

H. Staghouwer € 563,75  

T.R. van Dekken € 744,67  

P.H.R Brouns € 21,24 Nagekomen kosten van contract uit december 
2019 

Ongespecificeerd € 182,06 Betreffen wat nagekomen kosten uit 2019 die 
nog niet gespecifieerd zijn door de provider. 

Totaal € 3.458,08  

 
 

7. Scholing 

Dit betreffen de kosten van scholing die gevolgd is. 
 

Naam Bedrag Toelichting 

F.J. Paas   

IJ.J. Rijzebol   

E.M. Wulfse   

F.Q. Graper   

N. Homan € 900,00  

H. Staghouwer   

T.R. van Dekken   

Totaal € 900,00  

 

8. Lidmaatschappen 

Dit betreffen de kosten van lidmaatschappen en contributies van verenigingen, stichtingen, etc.. uit 
hoofde van de functie. 
 

Naam Bedrag Toelichting 

F.J. Paas   

IJ.J. Rijzebol   

E.M. Wulfse € 434,84  

F.Q. Graper   

N. Homan € 379,00  

H. Staghouwer € 269,00  

T.R. van Dekken   

Totaal € 1.082,84  

 

9. Reis-, pension en verhuiskosten 

Niet van toepassing in 2020. 
 

10. Overige kosten 

F.J. Paas 

Omschrijving Bedrag Toelichting 



   

Totaal   

 

IJ.J. Rijzebol 

Omschrijving Bedrag Toelichting 

   

Totaal   

 

E.M. Wulfse 

Omschrijving Bedrag Toelichting 

Fotoshoot € 475,00  

   

Totaal € 475,00  

 

F.Q. Graper 

Omschrijving Bedrag Toelichting 

   

Totaal   

 

N. Homan 

Omschrijving Bedrag Toelichting 

Attenties wellevendheid € 28,27  

   

Totaal € 28,27  

 

H. Staghouwer 

Omschrijving Bedrag Toelichting 

   

Totaal   

 

T.R. van Dekken 

Omschrijving Bedrag Toelichting 

Attenties wellevendheid € 22,94  

   

Totaal € 22,94  

 
  



 

Ongespecificeerd naar persoon 

Omschrijving Bedrag Toelichting 

Attenties wellevendheid € 39,94  

Consumpties op de werkplek € 4.550,81 Doorbelasting catering inclusief lunches, 
diners, koffie, thee, etc. 

Huur busvervoer / excursies € 1.140,00  

   

Totaal € 5.730,75  

 
Een grove analyse van de detailoverzichten van alle bestellingen levert een beeld op dat circa 75% 
kosten voor (vergader-)lunches betreft en de overige 25% koffie, thee, dranken en koek tijdens 
vergaderingen en op de werkkamers. Voor 2020 gaan we de onderliggende registratie aanpassen om 
ook hiervan een beter overzicht te kunnen creëren.  
 

11. Reizen met dienstauto 

Daarnaast wordt voor de uitoefening van de functie ook gebruik gemaakt van een dienstauto met 
chauffeur. In de eerste helft van 2020 zijn in totaal 44.480 km verreden en in onderstaand overzicht 
staat het aantal km's per GS-lid per maand de eerste helft van 2020. 
 

 
 

12. Ontvangen cadeaus 

De collegeleden hebben afgesproken geen cadeaus groter dan € 50 aan te nemen. 
 
 

Som van KM Kolomlabels

jan feb mrt apr mei jun Eindtotaal

Rijlabels

CDK 3.189           1.714           586               237               110               675               6.511           

Gräper 2.965           3.176           991               649               7.781           

Homan 2.733           1.420           2.785           1.559           8.497           

Rijzebol 547               1.240           1.787           

Staghouwer 4.668           2.659           2.191           387               507               984               11.396         

Van Dekken 1.269           623               741               67                 561               3.261           

Wulfse 2.245           903               1.027           147               925               5.247           

Eindtotaal 17.069         10.495         8.321           624               1.378           6.593           44.480         


