
van Gedeputeerde Staten 

op vragen van

Antwoord

FZ/GS/Alg

E.G.T. Braam (PVV) en G.J. Zwerus (PVV)

(d.d. 10 mei 2017)

Nummer

3295

Onderwerp

Duizenden euro’s voor onzinnige cursussen

Aan de leden van Provinciale Staten

1. Klopt het dat sinds het begin van 2016 er voor duizenden euro’s aan cursussen 

door leden van Gedeputeerde Staten zijn gedeclareerd? (1)

Antwoord

De provincie Zuid-Holland herbergt diverse topsectoren met internationale 

uitstraling. Beheersing van algemene vaardigheden en vreemde talen op 

business niveau, in het bijzonder de Engelse taal, is noodzakelijk om in dat 

netwerk bij te kunnen dragen aan het welslagen van de economische ontwikkeling 

van onze provincie.  In het declaratieregister worden de kosten vermeld van 

gevolgde cursussen door leden van het college van Gedeputeerde Staten. De

door u benoemde rekeningen betreffen cursussen Engels ten behoeve de GS-

leden Bom-Lemstra en Weber. 

2. Waarom wordt er meer dan 4.000 euro gespendeerd aan cursussen Engels voor 

bestuurders die landbouw en grondzaken in hun portefeuille hebben?

Antwoord

Zie antwoord 1. Beheersing van de Engelse taal op businessniveau draagt bij aan 

een goede communicatie binnen netwerken ten behoeve van de economische 

ontwikkeling van onze provincie.

3. Wat is de toegevoegde waarde van het volgen van deze peperdure cursussen, 

ook gezien de opleiding van deze weledelgestrenge bestuurders?

Antwoord

Zie antwoord 1. Beheersing van de Engelse taal op businessniveau draagt bij aan 

een goede communicatie binnen netwerken ten behoeve van de economische 

ontwikkeling van onze provincie.

4. Kunt u een overzicht geven van alle cursussen, inclusief bijbehorende kosten, die 

sinds het aantreden van dit College zijn gevolgd door bestuurders danwel 

ambtenaren? Zo neen, waarom niet?
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In het declaratieregister worden de kosten vermeld van gevolgde cursussen door 

leden van het college van Gedeputeerde Staten. 

Voor ambtenaren is een ontwikkelbudget beschikbaar. Op basis van de Cao-

afspraken 2000 - 2001 tussen IPO en bonden is bepaald dat 2% van de loonsom 

wordt besteed aan ontwikkeling en opleiding van medewerkers. In 2016 is 2,5 

miljoen euro besteed aan onder andere studiefaciliteiten, 

managementontwikkeling, loopbaanontwikkeling en vakinhoud. Deze informatie is 

op totaalniveau opgenomen in de Personeels- en beloningsmonitor 2016 (A&O 

fonds provincies) en in de benchmark Vensters voor Bedrijfsvoering (peiljaar 

2016).

5. Welke andere cursussen bent u voornemens te volgen, en met welk achterliggend 

doel? Wat zijn de kosten voor deze cursussen?

Antwoord:

Het college van Gedeputeerde Staten vindt dat het principe “een leven lang leren” 

ook voor bestuurders geldt. Indien er in de toekomst door een lid van het college 

een cursus wordt gevolgd waarvoor kosten ten laste van de provincie in rekening 

zijn gebracht, zal deze cursus in het declaratieregister worden vermeld. 

Den Haag,          

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

drs. J.H. de Baas                         drs. J. Smit
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(1) Declaratieregister provincie Zuid-Holland, https://www.zuid-

holland.nl/overons/declaratieregister/

Bron: declaratieregister eerste kwartaal 2016.
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Bron: declaratieregister vierde kwartaal 2016.
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