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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-638778210 (DOS-2018-

0000999)

Contact

M. van den Berg

070 - 441 71 81

m.vanden.berg@pzh.nl

Onderwerp
Beantwoording statenvragen nr. 3363 PVV over schenkingen GS

Publiekssamenvatting

Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen van de PVV-fractie over aan Gedeputeerde 

Staten verstrekte schenkingen. Gedeputeerde Staten benadrukken dat zij ontvangen 

geschenken met een waarde van 50 euro of meer publiceren in het declaratieregister. 

Gedeputeerde Staten geven aan zelden dergelijke geschenken te ontvangen en geven aan 

de in 2017 bedoelde ontvangen geschenken te publiceren bij de 4e kwartaalrapportage 

2017), die gepland is voor maart 2018. 

Advies

1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen nr. 3363 PVV "schenkingen GS".

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording statenvragen nr. 3363

PVV "schenkingen GS".

Besluit GS
Vastgesteld conform advies met een tekstuele machtiging voor de portefeuillehouder om de 
beantwoording van vraag 1 in lijn te brengen met lid 1 van artikel 10 van de door PS vastgestelde 
Gedragscode Integriteit gedeputeerden en commissaris van de Koning, november 2016 (nr. 
6957).

Bijlagen
-Beantwoording statenvragen nr. 3363 PVV over schenkingen GS

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar M. van den Berg Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende J.H. de Baas digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Baljeu, J.N.

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 20 februari 2018
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1 Toelichting voor het College

In de Provinciale Staten vergadering van 20 december 2017 heeft de PVV fractie 

aangegeven schriftelijke vragen aan het college te zullen stellen over mogelijk door GS 

ontvangen giften door externe partijen zoals huizen, auto’s, boten of snoepreisjes. 

GS beantwoorden deze vragen van de PVV/fractie ontkennend en benadrukken dat zij 

ontvangen geschenken met een waarde van 50 euro of meer publiceren in het 

declaratieregister. 

GS verwijzen bij de vraag over beantwoording tijdens de vergadering van PS op 20 

december 2017 naar de verwijzing door de voorzitter naar het declaratieregister. GS geven 

aan zelden dergelijke geschenken te ontvangen en geven aan de in 2017 bedoelde 

ontvangen geschenken te publiceren bij de 4e kwartaalrapportage 2017), die gepland is voor 

maart 2018.

Financieel en fiscaal kader

Geen bijzonderheden

Juridisch kader

Van toepassing in deze is artikel 10 van de door PS vastgestelde Gedragscode integriteit 

gedeputeerden en de commissaris van de Koning, november 2016 (nr. 6957) die stelt:

1. De commissaris van de Koning respectievelijk de gedeputeerde accepteert geen
geschenken, faciliteiten en diensten als zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden
beïnvloed.
2. Onverminderd het eerste lid kan de commissaris van de Koning respectievelijk de
gedeputeerde incidentele geschenken die een geschatte waarde van ten hoogste € 50
vertegenwoordigen behouden.
3. Geschenken die de commissaris van de Koning respectievelijk de gedeputeerde uit
hoofde van zijn ambt ontvangt en die een geschatte waarde van meer dan € 50
vertegenwoordigen worden, als zij niet worden teruggestuurd, eigendom van de
provincie.
4. De provinciesecretaris legt een register aan van de geschenken met een geschatte
waarde van meer dan € 50. ln het register is aangegeven welke bestemming de
provincie hieraan heeft gegeven. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.

5. Geschenken worden niet op het huisadres ontvangen.

2 Proces

De beantwoording van de vragen is tot stand gekomen met behulp van adviseurs van P&O

en de strategisch adviseur van de CdK. 

3 Communicatiestrategie

Geen bijzonderheden
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