
Vergadering Provinciale Staten op 19 december 2012

Interpellatieverzoek (art. 41 RvO)

Naar aanleiding van het aftreden van Co Verdaas als staatssecretaris 
wegens zaken die speelden in zijn tijd als gedeputeerde van de provincie 
Gelderland waaronder ‘woonplaats’ en ‘declaraties’ en de rol van het col-
lege van Gedeputeerde staten in deze kwesties.

Ondergetekende verzoekt het college van Gedeputeerde Staten inlichtingen te verstrekken over bo-
vengenoemd onderwerp.

De onderstaande vragen zijn onderwerp van interpellatie: 

Declaraties
1. Waarom zijn de declaraties van de heer Verdaas goedgekeurd betreffende woon-werkverkeer Nij-
megen-Arnhem en terug, waarvan hij inmiddels (verklaring gedaan op 6 december 2012) aangeeft dat 
deze onjuist waren daar deze op zijn minst deels niet gemaakte afstanden betroffen?

2. Wat doet de provincie bij gebleken ongerijmdheden of onjuistheden in declaraties? Vordert zij het 
teveel betaalde terug? Worden stappen ondernomen richting betreffende persoon?

3. Wat is de hoogte van de maandelijkse vaste onkostenvergoeding die gedeputeerden als toelage 
ontvangen? Zijn gedeputeerden verplicht om daarnaast gemaakte onkosten te declareren of staat het 
ze vrij dat niet te doen? 

Woonplaats
4. Waarom is provinciale staten nooit verteld dat de heer Verdaas na april 2009 naar eigen zeggen 
een kamer had in Nijmegen maar ook nog zeer vaak in Zwolle verbleef waar tevens zijn huis stond en 
zijn toenmalige partner woonde en waar hij volgens de rittenadministratie van het dienstautogebruik 
regelmatig een groot deel van de week overnachtte? 

5. In welke mate waren leden van het college van Gedeputeerde Staten op de hoogte van de woonsi-
tuatie van de heer Verdaas? 

6. Waarom heeft het college van GS (via een ambtenaar) toestemming gegeven aan het gebruik van 
de dienstauto voor meer dan incidentele ritten naar privé-adressen buiten Gelderland in het bijzonder 
Zwolle? 

7. Was de feitelijke/werkelijke woonplaats (en het hoofdverblijf) van gedeputeerde Verdaas van de pe-
riode 1 april 2008 tot het moment van zijn ontslag (in 2012) gedurende deze gehele periode een ge-
meente in Gelderland? Zo ja, welke bewijzen heeft het college hiervoor en waarom stelt de heer Ver-
daas zelf dat hierover discussie mogelijk is? Zo nee, welke periode was dit niet het geval? Waarom is 
nooit een vernieuwde ontheffing gevraagd aan provinciale staten?

8. Is het college van Gedeputeerde Staten op de hoogte van de Provinciewet, in het bijzonder artikel 
35b en de eis dat een gedeputeerde ingezetene van de provincie moet zijn en dat dit betekent dat zijn 
of haar werkelijke woonplaats in de provincie moet zijn gelegen?
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Toelichting

Op 6 december 2012 trad Co Verdaas af als staatssecretaris. In zijn verklaring gaf hij aan dat de aan-
leiding voor zijn aftreden gevonden kon worden in zaken die speelden in de tijd dat hij gedeputeerde in 
Gelderland was. Er is discussie mogelijk over zijn feitelijke woonplaats en over een aantal declaraties 
die niet juist zijn. Hij gaf aan daarom ook het overgemaakte bedrag terug te geven aan de provincie 
Gelderland. Voor de SP-fractie is dit geheel aanleiding voor het voeren van een interpellatiedebat be-
treffende deze zaken (woonplaats en declaraties) en de rol van het college van gedeputeerde staten 
hierin. De fractie zal daarin ook betrekken dat door leden van deze staten op verschillende momenten 
en op verschillende wijzen vragen gesteld zijn over met name de woonplaats van gedeputeerde Ver-
daas. De antwoorden van het college lijken niet in lijn met het aftreden van en de verklaring daarbij 
van de heer Verdaas. Daarmee is ook de politieke vraag aan de orde of provinciale staten altijd juist 
en volledig zijn geïnformeerd over deze zaken. Ten slotte denkt de SP-fractie dat het goed is als pro-
vinciale staten in het licht van genoemde ontwikkelingen ook stil staan bij haar eigen controlerende 
taak en de vraag of deze optimaal vervuld is.  

E.H. van Kaathoven, SP 

Bijlage bij dit verzoek is een overzicht van een aantal stukken dat bij dit interpellatiedebat betrokken 
kan worden.
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