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Beantwoording schriftelijke vragen ex
art.47 RvO aan het College van GS,
gesteld door mevrouw A.M.C. Mineur
van de SP over het artikel in de
Telegraaf "Tonnen kwijt aan taxiritjes"
(d.d. 04-05-2013)
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Toelichtinq:
De Telegraaf van 4 mei 2013 meldt dat Gedeputeerde Staten van Utrecht sinds hun aantreden in maart 2011
€31.000 hebben uitgegeven aan taxiritten, te weten €9.000 in2011, €18.000 in2012 en €4.000 in de eerste
maanden van 2013. Het college van GS beschikt over één auto voor de commissaris van de Koningin, en twee
auto's voor de gedeputeerden. Het gebruik van een taxi geldt als tweede keus. Zuid Holland heeft de
dienstauto's afgeschaft, de leden van het college hebben een OV-kaart en maken verder gebruik van taxi's.

1.Kunt u een specificatie geven van de gemaakte reizen, zowel met de taxi's alsook met de dienstauto's?

Antwoord:
Het ovezicht van de gemaakte taxiritten vindt u in de bijlage. Op 10 september 2012 heeft u naar aanleiding
van statenvoorstel PS2012BEM08 in uw vergadering besloten het bijhouden van een rittenadministratie te laten
vervallen. Deze kunnen wij dus ook niet geven. De rittenadministratie van de periode daaraan voorafgaand
heeft destijds ter inzage gelegen op de statengriffle en is nog steeds beschikbaar.

2.Kunt u daarbij in voorkomende gevallen ook aangeven waarom er gebruik is gemaakt van taxi's, en niet van
de daarvoor bestemde dienstauto's?

Antwoord:
Wij hebben 4 eigen chauffeurs in dienst die ieder een maximaal aantal uren per week mogen rijden. Op deze
manier kunnen wij als werkgever zorgen voor een veilige en verantwoorde rit, zowel voor chauffeur als voor
collegeleden. Aangezien we drie dienstauto's en vier chauffeurs beschikbaar hebben voor zeven
collegeleden/directeuren gebruiken wij naast de dienstauto's ook taxi's. Er worden alleen taxiritten ingepland op
het moment dat er geen van onze eigen auto's en/of chauffeurs beschikbaar is voor de betreffende rit.

3.Bent u bereid die informatie maandelijks te publiceren op de provinciale website? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Op onze webste publiceren wij wachtgelden, declaraties en onkostenvergoedingen. Aangezien de taxikosten
hier niet onder vallen en ook niet aan individuele collegeleden zijn toe te rekenen zullen wij deze niet op onze
website publiceren.
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4.Zoals uit de vergelijking met de provincie Zuid Holland blijkt, is die provincie stukken goedkoper uit door geen
gebruik meer te maken van dienstauto's, maar in plaats daarvan te werken met OV-kaarten en taxi's. Bent u
bereid het voorbeeld van Zuid Holland te volgen, en de dienstauto's af te schaffen?

Antwoord:
Nee, op 10 september 2012heeft u in uw statenvergadering via statenvoorstel PS2012BEM08 de huidige
regeling wat betreft het gebruik van de dienstauto's vastgesteld, daar houden wij aan vast.
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