
1/2

GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-601251553 (DOS-2017-

0004909)

Contact

M. van den Berg

070 - 441 71 81

m.vanden.berg@pzh.nl

Onderwerp:

Beantwoording statenvragen nr. 3295 van de PVV rondom door GS leden gevolgde cursussen

Publiekssamenvatting:
GS beantwoorden vragen van de PVV-fractie onder randere rondom door GS-leden 
gevolgde cursussen Engels. GS benadrukken in de beantwoording het belang van het 
beheersen van het Engels op business niveau door GS-leden. Het belang ervan wordt in de 
beantwoording verbonden aan het welslagen van de economische ontwikkeling van onze 
provincie en onze rol in het netwerk van topsectoren met internationale uitstraling. 

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen nr. 3295 PVV “duizenden euro's voor 
onzinnige cursussen”
2.Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording statenvragen nr. 3295

Besluit GS:
Vastgesteld conform  advies

Bijlagen:

- Concept beantwoording statenvragen 3295

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: M. van den Berg Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Baas, JH, de digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Sande, RAM, van der

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 6 juni 2017 6 juni 2017
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1 Toelichting voor het College

GS beantwoorden vragen van de PVV-fractie rondom door GS-leden gevolgde cursussen Engels 

en de kosten daarvan. De toegevoegde rekeningen zijn gepubliceerd in het declaratieregister. GS 

benadrukken in de beantwoording het belang van het beheersen van het Engels op business 

niveau door GS-leden. Het belang ervan wordt in de beantwoording verbonden aan het welslagen 

van de economische ontwikkeling van onze provincie en onze rol in het netwerk van topsectoren

met internationale uitstraling. De PVV-fractie heeft tevens gevraagd een overzicht te geven van 

alle cursussen, inclusief bijbehorende kosten, die sinds het aantreden van dit College zijn gevolgd 

door bestuurders danwel ambtenaren? GS volstaan hier met een verwijzing naar het 

declaratieregister voor eventuele cursussen en geven aan dat “een leven lang leren” ook voor 

bestuurders geldt. Op de vraag over het ontwikkelbudget voor ambtenaren en een overzicht van 

cursussen wordt volstaan met het noemen van het in 2016 bestede bedrag (2,5 miljoen euro) en 

het benoemen van categorieën zoals management en vak inhoud. 

Financieel en fiscaal kader:

-

Juridisch kader:

-

2 Proces

De beantwoording van de vragen is tot stand gekomen met behulp van de adviseurs van FJZ, 

P&O, strategisch adviseur cdK en de communicatieadviseurs van GS-leden Bom-Lemstra en 

Weber.  

3 Communicatiestrategie

-
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