Toneelgezelschap ‘Brabant’
Fractievoorzitter Beenhuis van de fractie X heeft zijn been gebroken. Wel kan hij thuis
werkzaamheden voor PS uitvoeren. In zijn mailbox zit een uitnodiging van Toneelgezelschap
‘Brabant’ voor het bijwonen van een toneelvoorstelling. Beenhuis en zijn partner
worden “van harte uitgenodigd”. Beenhuis stuurt de uitnodiging door naar fractiegenoot Pietersen
met de kop “iets voor jou en je vrouw Eline?”.
Pietersen, woordvoerder Samenleving voor zijn fractie, meldt zichzelf en zijn echtgenote aan. Hij is
benieuwd omdat het Toneelgezelschap al jaren subsidie van de provincie ontvangt.
In de pauze van de voorstelling kan Pietersen ook nog netwerken: Statenleden Glaudemans van
fractie Y en Braam van fractie Z hebben ook een uitnodiging ontvangen. Enkele weken na de
voorstelling declareert Pietersen zijn reiskosten voor de afgelopen maanden en ziet in zijn agenda,
dat hij op 11 september naar de theatervoorstelling is geweest. Pietersen bedenkt dat hij het
netjes vindt transparant te zijn over zijn activiteiten en meldt die avond aan de griffie:
“Hierbij wil ik een melding doen voor het geschenkenregister van PS: Opening
seizoen Toneelgezelschap ‘Brabant’.” De griffie wijst Pietersen allereerst op artikel 5.2 van de
Gedragscode en vraagt aan Pietersen wat de waarde is van de gift: Geschenken en giften die leden
van Provinciale Staten uit hoofde van hun lidmaatschap ontvangen en die een geschatte
waarde van meer dan € 50 vertegenwoordigen, worden gemeld en geregistreerd. Er wordt een
provinciale bestemming voor gezocht. Deze geschenken zijn eigendom van de provincie. Geschenken
en giften die een geschatte waarde van € 50 of minder vertegenwoordigen worden niet gemeld en
kunnen worden behouden.
Voorts wijst de griffie op de artikelen 5.1 en 5.5 van de Gedragscode:
5.1.
Leden van Provinciale Staten accepteren geen geschenken, faciliteiten of diensten indien de
positie hierdoor kan worden beïnvloed. (…)
5.5.
Leden van Provinciale Staten bespreken met de griffier de uitnodigingen voor excursies en
evenementen op kosten van derden. De griffier kan deze zaken voorleggen aan de Commissaris van
de Koning of aan het presidium.
Vast komt te staan dat een kaartje voor de theatervoorstelling normaliter € 42,50
kost. Voorts zijn tot op heden geen meldingen binnengekomen van Statenleden
Glaudemans en Braam.
Bij het bespreken van onderstaande stellingen is het verschil tussen geschenk en
uitnodiging relevant.
Stellingen:
a. Omdat het hier om een kaartje gaat waar een geldelijke waarde tegenover staat
(m.a.w. het kaartje kan worden doorverkocht, publiek toegankelijk evenement), is
hier sprake van een geschenk;
b. De geschatte waarde van het geschenk is lager van €50, dus het kaartje
had niet hoeven te worden gemeld en kon worden behouden;
c. Doordat de partner ook een kaartje heeft gekregen is de waarde van het
geschenk opgelopen tot boven de €50, waardoor het gemeld had moeten
worden en aan de provincie moest worden afgestaan om te retourneren;

d. Als het Statenlid een fractiegenoot had meegenomen, dan had het niet
gemeld hoeven worden omdat beide onder de €50 waren gebleven;
e. Dit is geen geschenk, maar een uitnodiging;
f. De gedragscode gaat over uitnodigingen en geschenken die aan (een) specifiek
Statenlid/leden worden aangeboden. Als het gaat om uitnodigingen die Statenbreed zijn
gedaan, of aan bijvoorbeeld álle woordvoerders, zijn de bepalingen uit de Gedragscode niet
relevant. Zeker als het gaat om een uitnodiging die is gepubliceerd via het Dagbericht. De
transparantie én de goedkeuring van de griffier zijn daarmee een gegeven.

De provinciale weg
Een Statenlid van de oppositie post tijdens Statenvergadering op Facebook en Twitter. Zij doet dat
vaker. In dit geval gaat het om de nieuwe provinciale weg. Over dat plan is al heel lang en veel
gesproken. Eerste versies dateren van 10 jaar geleden. Er zijn voorstellen ontwikkeld door
burgerinitiatieven, er zijn openbare discussies geweest, experts hebben hun duit in het zakje gedaan.
Het college heeft een voorstel ontwikkeld dat sommige voorstellen van burgerinitiatieven overneemt
en op andere punten daarvan afwijkt. Het voorstel wordt door de coalitie en door een oppositiepartij
gesteund. In haar Facebook post en Tweet schrijft het Statenlid tijdens de PS-vergadering dat het
college zich van de wensen van de bevolking niets aantrekt, haar zin doordrijft en alleen maar oog
heeft voor de belangen van de winkeliers. Als uitsmijter noemt zij de verantwoordelijke
gedeputeerde "een zakkenvuller".
Vragen:
1. Is er überhaupt iets mis in deze casus? Of is deze in orde?
2. Als er iets mis mee is, wat dan precies?
3. Hoe zou je reageren, wat zou jij dan moeten doen?

