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Onderwerp Statenbrief: 
Vergoeding dubbele woonlasten gedeputeerde Strijk in het kader van ‘Rechtspositie decentrale politieke 
ambtsdragers’ 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter kennisname 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
In de regeling ‘Rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers’ is de mogelijkheid opgenomen een vergoeding te 
verstrekken aan een gedeputeerde indien hij tijdelijk wordt geconfronteerd met dubbele woonlasten voortkomend 
uit het moeten verhuizen naar de provincie waar hij is gaan werken.  
 
Bij zijn benoeming in 2019 heeft gedeputeerde Strijk besloten aanspraak te maken op deze regeling. Naar nu 
blijkt is bij de verstrekking van de vergoedingen op meerdere punten niet voldaan aan de vereisten uit de 
regeling. Gedeputeerde Strijk heeft inmiddels het volledige bedrag teruggestort op de rekening van de provincie. 
Gedeputeerde Strijk licht een en ander in bijgevoegde persoonlijke brief toe. 
 
Aanleiding voor het interne onderzoek naar de vergoeding dubbele woonlasten vond plaats als gevolg van door 
een journalist gestelde vragen over de gepubliceerde onkostenvergoedingen van GS-leden, in het bijzonder van 
de commissaris, gedeputeerde Strijk en oud-gedeputeerde Straat. Bij de gegevens over de commissaris en de 
heer Straat zijn geen onrechtmatigheden aangetroffen. In de bijlage treft u de vragen van de journalist en de 
antwoorden aan.  
 
In het geval van de vergoeding dubbele woonlasten van gedeputeerde Strijk is gebleken dat deze betalingen zijn 
verricht, waarbij vanuit de ambtelijke organisatie onvoldoende is getoetst of aan de voorwaarden was voldaan. 
Deze gang van zaken is aanleiding voor het college om per onmiddellijk een breed onderzoek te gelasten. Dit 
onderzoek richt zich op drie zaken: 
1. Het nogmaals bezien van alle onkosten en declaraties van de bestuurders gedurende deze bestuursperiode. 
2. Het uitvoeren van een analyse van het proces dat ten grondslag ligt aan declaratie door bestuurders.  
3. Maatregelen te formuleren om de interne controlemaatregelen en de procesgang te verbeteren. 
Dit brede onderzoek valt onder bestuurlijke verantwoordelijk van de commissaris. Aan de concerncontroller is 
inmiddels gevraagd opdracht te geven om onafhankelijk onderzoek naar deze drie zaken uit te voeren. De 
resultaten zullen naar verwachting eind oktober aan het college worden aangeboden en daarna met Provinciale 
Staten worden gedeeld.  
 
Voorts hebben wij met onmiddellijke ingang besloten tot het instellen van een tijdelijke beheersmaatregel, waarbij 
onkosten en declaraties van bestuurders alleen in behandeling kunnen worden genomen, na voorafgaande 
goedkeuring en parafering door de provinciesecretaris en de voorzitter van het college. In geval het de 



 

  

 

commissaris betreft, zal zijn plaatsvervanger om goedkeuring worden gevraagd. 
 
Wij betreuren dat deze fouten hebben kunnen plaatsvinden. Inmiddels hebben wij geconstateerd dat 
gedeputeerde Strijk steeds transparant heeft gecommuniceerd met organisatie over de stappen en beslissingen 
die hij nam. Hij heeft daarbij geen informatie achtergehouden. Wij zijn dan ook overtuigd van de goede intenties 
van gedeputeerde Strijk. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
 
De secretaris,  
 


