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Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door de heer
R. Dercksen van de Partij voor de Vrijheid betreffende reizen Milwaukee en Edinburgh
(d.d. 07-09-2011)
Geacht college van Gedeputeerde Staten,
Toelichting:
Naar aanleiding van de verleende toestemming door GS om een medewerker deel te laten nemen aan het
International City Managers Association (ICMA) in Milwaukee en om twee medewerkers deel te laten
nemen aan een Festivalreis Edinburgh, heeft de PVV-fractie de volgende vragen.
1. Is GS zich ervan bewust dat met het verlenen van de toestemming voor de genoemde reizen in deze
tijd van bezuinigingen een verkeerd signaal aan de belastingbetaler wordt gegeven, die uiteindelijk
de reizen betaalt?
2. Zijn voorafgaande aan het verlenen van de toestemming voor beide reizen, doelstellingen
geformuleerd die behaald moeten worden? Zijn die doelstellingen SMART-geformuleerd? Zo nee,
waarom niet? Graag ontvangen wij een opgave van de doelstellingen. Indien er vooraf geen
doelstellingen zijn geformuleerd, wat is daarvoor uw verklaring?
3. Bij agendapunt 23 van het openbaar verslag van GS d.d. 16 augustus 2011 staat bij punt 4 vermeld
dat na afloop van de reis naar Edinburgh verslag wordt uitgebracht aan GS. Geldt dit eveneens voor
de reis naar Milwaukee? Zo nee, wat is de reden dat er geen verslag wordt gemaakt van de reis naar
Milwaukee?

4. Is GS bereid om PS het verslag van de reis naar Edinburgh te verstrekken? Idem, indien een verslag
van de reis naar Milwaukee wordt gemaakt? Zo nee, waarom niet?

Namens de Partij voor de Vrijheid en hoogachtend,
R. Dercksen

