
Te betrekken bij interpellatiedebat n.a.v. aftreden Co Verdaas

De SP-fractie betrekt bij haar interpellatiedebat op 19 december 2012 onder 
andere de volgende stukken.

1. Voor zover beschikbaar gesteld door het college van GS de stukken 
opgevraagd per mail van 7 december 2012 met verzoek om nadere informatie.

-een duidelijk overzicht van alle declaraties van Co Verdaas op het gebied
van vervoer (declaraties eigen vervoer, treinkaartjes) in combinatie met
het overzicht van dienstritten. We verzoeken dit overzicht per dag te
rangschikken zodat duidelijk te zien is van welke plek naar welke plek
Verdaas op een bepaalde datum op kosten van de provincie zich verplaatst
heeft. Dit om te kunnen zien of hier ongerijmdheden in zitten.

-een toelichting op de verklaring van de heer Verdaas op 6 december waarin
aangegeven is dat er onjuiste declaraties zijn ingediend en gehonoreerd.
Graag een overzicht welke declaraties het betreft en welk bedrag het
betreft.

-in aanvulling daarop graag informatie over de handelwijze (in het
algemeen) van de provincie Gelderland bij gebleken fraude of ongerijmdheden
bij declaraties van werknemers. En hoe is daar in het geval van Verdaas op
gereageerd?

-een kopie van de stukken die over dit onderwerp aan Formateur van het
kabinet (de heer Rutte) gestuurd zijn, in combinatie met een overzicht van
die stukken.

-een toelichting op de wijze waarop declaraties worden ingediend en werden
ingediend en gecontroleerd, welke maatregelen zijn er getroffen om te
voorkomen dat declaraties onjuist worden ingediend en gehonoreerd?

-een overzicht van alle schriftelijke vragen en antwoorden die over dit
onderwerp gesteld zijn deze en vorige statenperiode (declaraties en
woonplaats, Verdaas)

2. Door de SP-fractie met andere fracties gedeelde of reeds bekende informatie:

-Artikel 35b Provinciewet

-T&C artikel 35b Provinciewet

-Stukken uitgedeeld door PVV tijdens de statenvergadering van 9 november 
2011, Sis 2011-773

-Een op basis van deze stukken (Sis 2011-773) gemaakt eigen overzicht van de 
combinatie van dienstritten van en naar Zwolle en declaraties woon-werk van en 
naar Nijmegen van de heer Verdaas. Dit overzicht geeft wat meer inzicht in 
ongerijmdheden in declaraties en een beeld van het verblijf in Zwolle. Overigens 
is het overzicht zorgvuldig opgesteld maar valt niet uit te sluiten dat er een 



enkele schrijf of overnamefout in zit. Zoals hierboven aangegeven is aan GS een 
volledig overzicht gevraagd.

-Statenvergadering van 9 november 2011. In het bijzonder de reactie van het 
college op dit punt. Dat laatste is terug te vinden op: 
http://www.youtube.com/watch?v=-Gkpr_LjTUE&feature=youtu.be

-Verklaring Co Verdaas bij aftreden op 6 december 2012 
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/12/06/verklaring-staatssecretaris-
verdaas.html 

-En nog enkele aanverwante onderwerpen: 
http://www.bprbzk.nl/GBA/Informatiebank/Vraag_en_antwoord/Verblijfplaats en 
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/recht/gemeentewet/vraag-en-antwoord/welke-
mogelijkheden-en-criteria-zijn-er-om-de-termijn-waarbinnen-de-burgemeester-zijn-feitelijke
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