
van Gedeputeerde Staten 

op vragen van

Antwoord

FZ/GS/Alg

J.J. Rijken (PVV)

(d.d. 30 januari 2018 )

Nummer

3363

Onderwerp

Schenkingen Gedeputeerde Staten

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller

Het is al enkele weken geleden dat wij te horen hebben gekregen dat landelijke 

politici schenkingen hebben aangenomen en dit via een constructie buiten de 

belastingdienst en het geschenkenregister kunnen houden. 

In de Provinciale Staten vergadering van 20 december heeft de PVV fractie aan 

het college gevraagd of soortgelijke giften zijn gedaan aan leden van het college 

en/of aan de Commissaris van de Koning. Wij denken dan aan giften zoals 

huizen, auto’s, boten of snoepreisjes die geschonken zijn door externe partijen 

aan leden van Gedeputeerde Staten. 

Helaas heeft de PVV hier geen bevestigend of ontkennend antwoord op gehad 

van het college. Alleen gedeputeerde Bom-Lemstra heeft ontkennend 

geantwoord.

Aangezien het college geen antwoord heeft willen geven op de Provinciale Staten 

vergadering van 20 december jl. stelt de PVV fractie andermaal de volgende 

vragen aan het college.

1. Hebben leden van het college en/of de commissaris van de Koning giften in deze 

college periode ontvangen van externe partijen die ook aangemerkt kunnen 

worden als een ‘privé” gift?

Antwoord

Nee, er zijn door ons geen geschenken, faciliteiten en diensten geaccepteerd die 

onze onafhankelijke positie hadden kunnen beïnvloeden.

2. Waarom weigerde het college antwoord te geven op de vragen van de PVV in de 

vergadering van 20 december 2017?

Antwoord

Bij monde van de voorzitter is in de vergadering van 20 december 2017 verwezen 

naar het openbare declaratieregister. Het college ontvangt zelden geschenken 
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Pagina 2/2 met een waarde van 50 euro of meer. Een overzicht van deze ontvangen 

geschenken over 2017 (geschenkenregister) wordt te samen gepubliceerd met 

het overzicht declaraties GS cdK 4e kwartaal 2017 (gepland maart 2018).

Den Haag,          

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

drs. J.H. de Baas                         drs. J. Smit
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