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Aan:
de heer H. Pragt
(i.a.a. de overige statenleden)

Assen, 5 april 2018
Ons kenmerk 1 41 5.121201 800061 0
Behandeld door de heer H.J. Schimmel (0592) 36 56 33
Onderuverp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over

kosten catering

Geachte heer Pragt,
ln uw brief van 5 maart 2018 stelde u een aantal vragen over kosten catering. Deze
vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1
Hoe verhouden de kosten voor catering in de provincie Drenthe zich tot de gemaakte
kosten voor catering in andere provincies, rekening houdend met het feit dat Drenthe
vergeleken met andere provincies relatief weinig inwoners heeft?
Antwoord 1
Deze vraag kunnen wij niet beantwoorden, aangezien wij niet beschikken over
de gegevens van andere provincies.

Vraag2
Hoe ontwikkelt de kostenpost catering zich over de laatste jaren en hoe wordt
verwacht dat deze zich in de toekomst gaat ontwikkelen?

Antwoord 2
Vóór 2016 werden uren en grondstoffen afzondertijk via een openboekcontract door de cateraar bij de provincie in rekening gebracht. W'| zijn in
2016, na een aanbesteding, overgegaan op een geslotenboekcontract. De
cateraar levert een vooraf afgesproken diensten- en productenpakket voor
een vast bedrag. Dit heeft vanaf 2016 tot een lichte kostenbesparing geleid.
ln 2017 waren de cateringkosfen € 450.000,--. Deze kosten zijn stabielen
zulle n naar verwachting stabiel blijven.
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Onze doelstelling met betrekking tot de inzet van het bedrijfsrestaurant en de
catering is het zoveel mogelijk inzetten uan duurzame facilitaire producten en
d ienste n tege n acce ptabele koste n.

Vraaq 3
Op welke manier verschilt de manier waarop de provincie Drenthe kosten voor
catering definieert van de manier waarop andere provincies dat doen?
Antwoord 3
Ook voor deze vraag geldt dat wij niet beschikken over de gegevens van
andere provincies.

Vraaq 4
Hoe zijn de kosten voor catering die de provincie rekent opgesplitst naar activiteit? Bijvoorbeeld bijeenkomsten voor PS en/of GS, recepties en personeel?

Antwoord 4
De totale kosten voor catering zijn niet specifiek uitgesplitst naar PS en/of GS.
Deze zijn onderverdeeld naar:
. vergaderservices (lunches en koffie/thee);
. bodediensten;

o
.
.
o

bedrijfsrestaurant (personeelskosten, beheer en exploitatie);
catering bij bijeenkomsten, evenementen en (nieuwjaars)recepties;
inkoop van goederen, materialen en grondstoffen;

bijvullen en reinigen van de koffieautomaten in de verschillende trefpunten
in het provinciehuis.

De cateringkosten beperken zich daarmee niet tot de kosten voor de cateraar,
maar betreffen ook de overige kosten voor bijvoorbeeld onderhoud en beheer
van apparatuur en (koffie) machines.
Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris a.i

km/coll

, voorzitter

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe
mevrouw J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC Assen
Onderwerp: schriftelijke vragen ex. art. 41 (RvO) over kosten voor catering
Odoorn, 5 maart 2018

Geachte mevrouw Klijnsma,
Op 23 februari jongstleden berichtte het Algemeen Dagblad1 over de kosten die provincies
maken in het kader van catering. In het artikel wordt geconcludeerd dat de provincie
Brabant bijvoorbeeld in 2016 1 miljoen euro uitgaf aan catering. In het artikel van het AD
wordt vastgesteld dat provincies allemaal verschillende kosten rekenen tot deze post. D66
hecht aan transparantie van overheidsfinanciën en aan een sobere interne bedrijfsvoering.
Deze situatie leidt voor de fractie van D66 tot de volgende schriftelijke vragen:
1. Hoe verhouden de kosten voor catering in de provincie Drenthe zich tot de gemaakte
kosten voor catering in andere provincies, rekening houdend met het feit dat Drenthe
vergeleken met andere provincies relatief weinig inwoners heeft?
2. Hoe ontwikkelt de kostenpost catering zich over de laatste jaren en hoe wordt verwacht
dat deze zich in de toekomst gaat ontwikkelen?
3. Op welke manier verschilt de manier waarop de provincie Drenthe kosten voor catering
definieert van de manier waarop andere provincies dat doen?
4. Hoe zijn de kosten voor catering die de provincie rekent opgesplitst naar activiteit?
Bijvoorbeeld bijeenkomsten voor PS en/of GS, recepties en personeel?
Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van D66,

Henk Pragt
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https://www.ad.nl/binnenland/provincie-brabant-eet-en-borrelt-voor-miljoenengemeenschapsgeld~ab9b7ff8/.

