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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Beantwoording schriftelijke vragen betreffende declaratie 
de heer Straat (d.d. 21-09-2020) 

Geachte heer Dercksen, 

De fractie van de PW heeft op 21 september 2020 de volgende vragen gesteld volgens de procedure van 
artikel 47 RvO. Bij deze de antwoorden op de vragen. 

Toelichting bij de door u gestelde vragen: 
Voormalig gedeputeerde Straat trad formeel af op 5 juni 2019 om op 12 augustus 2019 al weer waarnemend 
burgemeester te worden van de gemeente Landsmeer. De Partij voor de Vrijheid Utrecht heeft hierover de 
volgende vragen: 

1. Uit het declaratieoverzicht van het derde kwartaal van 2019 bleek dat de heer Straat€ 3.630,00 heeft 
gedeclareerd aan "Kennisontwikkeling". Was dat niet wat laat, gelet op het Uithoflijn-dossier? 

Antwoord: 
Bij zijn vertrek werd met de heer Straat afgesproken dat hij, met het oog op het kunnen verwerven van 
een nieuwe werkkring, voor de rekening van de provincie Utrecht een coachingstraject zou kunnen 
volgen. 

2. Wat voor een kennisontwikkeling betrof het? 

Antwoord: 
Het betrof een coachingstraject. 

3. Voldoet de declaratie aan de wettelijke vereisten? 

Antwoord: 
Ja, de regeling Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers is van toepassing. De van toepassing 
zijnde artikelen treft u hier aan: 
Artikel 132a Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers 
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Artikel 132b Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers 

Gedeputeerde Staten kunnen de kosten van een coachingstraject vergoeden als deze bijdraagt aan 
het zoeken naar en vinden van passende arbeid. Aangezien de heer Straat geen passende - 
structurele - arbeid had verworven zijn de opleidingskosten aan hem vergoed. Vanuit de Algemene 
pensioenwet politieke ambtsdragers heeft een voormalig lid van Gedeputeerde Staten, aan wie 
wachtgeld wordt uitgekeerd, recht op een dergelijke tegemoetkoming. 

4. Heeft u de heer Straat de vraag voorgelegd of het wel verstandig en redelijk was om deze declaratie in 
te dienen nu hij bijna aansluitend op zijn functie bij de provincie nieuw emplooi vond en in die korte tijd 
ook al wachtgeld heeft ontvangen? Zo nee, wilt u hem die vraag alsnog voorleggen? 

Antwoord: 
De heer Straat heeft met de provincie Utrecht overlegd over de vergoeding van deze kosten. Het 
betreft een coachingstraject dat mede behulpzaam is in de begeleiding van de heer Straat naar 
passende arbeid na afloop van zijn huidige waarneming als Burgemeester van de gemeente 
Landsmeer. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Secretaris, 
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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