
Representatiekosten (extern) -                                    

Reis- en verblijfskosten (binnenland) -                                    

Reis- en verblijfskosten (buitenland) -                                    

Studie/training/seminar -                                    

Totaal -                                    

Grondslagen voor het opstellen van het overzicht van uitgaven:

De in dit overzicht opgenomen kosten betreffen de reis- en verblijfkosten (inclusief eigen vervoer en taxikosten),
representatiekosten en de kosten voor studie, training en seminars die door de bestuurder zijn gedeclareerd 
c.q. met de provinciale creditcard zijn betaald of waarvan de Provincie aan de bestuurder gerichte facturen 
heeft ontvangen c.q. inkoopfacturen die niet op naam zijn gesteld van de bestuurder maar waarvan is gebleken dat de
bestuurder de betreffende kosten heeft geïnitieerd.

In dit overzicht zijn uitsluitend de kosten opgenomen die toerekenbaar zijn aan de bestuurder zelf. De kosten 
die toerekenbaar zijn aan de directie, provinciale medewerkers en gasten van bestuurder zijn dus niet in de vermelde
bedragen opgenomen.

Overzicht kosten per categorie 1e kwartaal 2022 toegerekend aan Roemer

Totaal Publicatie Bestuurders 1e kwartaal  2022 def.xlsx Roemer pub.



Representatiekosten (extern) -                                    

Reis- en verblijfskosten (binnenland) -                                    

Reis- en verblijfskosten (buitenland) 179,24                              

Studie/training/seminar -                                    

Totaal 179,24                              

Grondslagen voor het opstellen van het overzicht van uitgaven:

De in dit overzicht opgenomen kosten betreffen de reis- en verblijfkosten (inclusief eigen vervoer en taxikosten),
representatiekosten en de kosten voor studie, training en seminars die door de bestuurder zijn gedeclareerd 
c.q. met de provinciale creditcard zijn betaald of waarvan de Provincie aan de bestuurder gerichte facturen 
heeft ontvangen c.q. inkoopfacturen die niet op naam zijn gesteld van de bestuurder maar waarvan is gebleken dat de
bestuurder de betreffende kosten heeft geïnitieerd.

In dit overzicht zijn uitsluitend de kosten opgenomen die toerekenbaar zijn aan de bestuurder zelf. De kosten 
die toerekenbaar zijn aan de directie, provinciale medewerkers en gasten van bestuurder zijn dus niet in de vermelde
bedragen opgenomen.

Overzicht kosten per categorie 1e kwartaal 2022 toegerekend aan Van Gaans

Totaal Publicatie Bestuurders 1e kwartaal  2022 def.xlsx Gaans van pub.



Representatiekosten (extern) 88,28                                

Reis- en verblijfskosten (binnenland) -                                    

Reis- en verblijfskosten (buitenland) -                                    

Studie/training/seminar -                                    

Totaal 88,28                                

Grondslagen voor het opstellen van het overzicht van uitgaven:

De in dit overzicht opgenomen kosten betreffen de reis- en verblijfkosten (inclusief eigen vervoer en taxikosten),
representatiekosten en de kosten voor studie, training en seminars die door de bestuurder zijn gedeclareerd 
c.q. met de provinciale creditcard zijn betaald of waarvan de Provincie aan de bestuurder gerichte facturen 
heeft ontvangen c.q. inkoopfacturen die niet op naam zijn gesteld van de bestuurder maar waarvan is gebleken dat de
bestuurder de betreffende kosten heeft geïnitieerd.

In dit overzicht zijn uitsluitend de kosten opgenomen die toerekenbaar zijn aan de bestuurder zelf. De kosten 
die toerekenbaar zijn aan de directie, provinciale medewerkers en gasten van bestuurder zijn dus niet in de vermelde
bedragen opgenomen.

Overzicht kosten per categorie 1e kwartaal 2022 toegerekend aan Gabriëls

Totaal Publicatie Bestuurders 1e kwartaal  2022 def.xlsx Gabriëls pub.



Representatiekosten (extern) -                                    

Reis- en verblijfskosten (binnenland) -                                    

Reis- en verblijfskosten (buitenland) -                                    

Studie/training/seminar -                                    

Totaal -                                    

Grondslagen voor het opstellen van het overzicht van uitgaven:

De in dit overzicht opgenomen kosten betreffen de reis- en verblijfkosten (inclusief eigen vervoer en taxikosten),
representatiekosten en de kosten voor studie, training en seminars die door de bestuurder zijn gedeclareerd 
c.q. met de provinciale creditcard zijn betaald of waarvan de Provincie aan de bestuurder gerichte facturen 
heeft ontvangen c.q. inkoopfacturen die niet op naam zijn gesteld van de bestuurder maar waarvan is gebleken dat de
bestuurder de betreffende kosten heeft geïnitieerd.

In dit overzicht zijn uitsluitend de kosten opgenomen die toerekenbaar zijn aan de bestuurder zelf. De kosten 
die toerekenbaar zijn aan de directie, provinciale medewerkers en gasten van bestuurder zijn dus niet in de vermelde
bedragen opgenomen.

Overzicht kosten per categorie 1e kwartaal 2022 toegerekend aan Roefs

Totaal Publicatie Bestuurders 1e kwartaal  2022 def.xlsx Roefs pub.



Representatiekosten (extern) -                                    

Reis- en verblijfskosten (binnenland) -                                    

Reis- en verblijfskosten (buitenland) -                                    

Studie/training/seminar 1.331,25                           

Totaal 1.331,25                           

Grondslagen voor het opstellen van het overzicht van uitgaven:

De in dit overzicht opgenomen kosten betreffen de reis- en verblijfkosten (inclusief eigen vervoer en taxikosten),
representatiekosten en de kosten voor studie, training en seminars die door de bestuurder zijn gedeclareerd 
c.q. met de provinciale creditcard zijn betaald of waarvan de Provincie aan de bestuurder gerichte facturen 
heeft ontvangen c.q. inkoopfacturen die niet op naam zijn gesteld van de bestuurder maar waarvan is gebleken dat de
bestuurder de betreffende kosten heeft geïnitieerd.

In dit overzicht zijn uitsluitend de kosten opgenomen die toerekenbaar zijn aan de bestuurder zelf. De kosten 
die toerekenbaar zijn aan de directie, provinciale medewerkers en gasten van bestuurder zijn dus niet in de vermelde
bedragen opgenomen.

Overzicht kosten per categorie 1e kwartaal 2022 toegerekend aan Roest

Totaal Publicatie Bestuurders 1e kwartaal  2022 def.xlsx Roest pub.



Representatiekosten (extern) 121,74                              

Reis- en verblijfskosten (binnenland) 109,21                              

Reis- en verblijfskosten (buitenland) -                                    

Studie/training/seminar -                                    

Totaal 230,95                              

Grondslagen voor het opstellen van het overzicht van uitgaven:

De in dit overzicht opgenomen kosten betreffen de reis- en verblijfkosten (inclusief eigen vervoer en taxikosten),
representatiekosten en de kosten voor studie, training en seminars die door de bestuurder zijn gedeclareerd 
c.q. met de provinciale creditcard zijn betaald of waarvan de Provincie aan de bestuurder gerichte facturen 
heeft ontvangen c.q. inkoopfacturen die niet op naam zijn gesteld van de bestuurder maar waarvan is gebleken dat de
bestuurder de betreffende kosten heeft geïnitieerd.

In dit overzicht zijn uitsluitend de kosten opgenomen die toerekenbaar zijn aan de bestuurder zelf. De kosten 
die toerekenbaar zijn aan de directie, provinciale medewerkers en gasten van bestuurder zijn dus niet in de vermelde
bedragen opgenomen.

Overzicht kosten per categorie 1e kwartaal 2022 toegerekend aan Satijn

Totaal Publicatie Bestuurders 1e kwartaal  2022 def.xlsx Satijn pub.



Representatiekosten (extern) -                                   

Reis- en verblijfskosten (binnenland) -                                   

Reis- en verblijfskosten (buitenland) -                                   

Studie/training/seminar -                                   

Totaal -                                   

Grondslagen voor het opstellen van het overzicht van uitgaven:

De in dit overzicht opgenomen kosten betreffen de reis- en verblijfkosten (inclusief eigen vervoer en taxikosten),
representatiekosten en de kosten voor studie, training en seminars die door de bestuurder zijn gedeclareerd 
c.q. met de provinciale creditcard zijn betaald of waarvan de Provincie aan de bestuurder gerichte facturen 
heeft ontvangen c.q. inkoopfacturen die niet op naam zijn gesteld van de bestuurder maar waarvan is gebleken dat de
bestuurder de betreffende kosten heeft geïnitieerd.

In dit overzicht zijn uitsluitend de kosten opgenomen die toerekenbaar zijn aan de bestuurder zelf. De kosten 
die toerekenbaar zijn aan de directie, provinciale medewerkers en gasten van bestuurder zijn dus niet in de vermelde
bedragen opgenomen.

Overzicht kosten per categorie 1e kwartaal 2022 toegerekend aan van Toorenburg

Totaal Publicatie Bestuurders 1e kwartaal  2022 def.xlsx Toorenburg van pub.


