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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland 

Datum ingekomen vragen : 1 september 2022  
Datum GS-besluit   : 25 oktober 2022 

 

Vragen nr. 87 

Vragen van dhr. drs. G.H.J. Kohler (JA21) over Adviesverlening door Stichting MOB  

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 
Provinciale Staten mede, dat op 1 september 2022 door het lid van Provinciale Staten, dhr. drs. 
G.H.J. Kohler (JA21), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen. 
 

INLEIDING VRAGEN 

In oktober 2020 zijn in de provincie Friesland aan het college vragen gesteld over de financiering 
van de stichting MOB tbv een opdracht door de provincie. Tot op heden is dit college in gebreke 
gebleven met de beantwoording en zijn door de fractie JA21 in Friesland opnieuw vragen gesteld. 
De betreffende stichting wekt de suggestie problemen aan te kaarten waarna gehengeld wordt 
naar een opdracht voor een advies. Dit is een vervelende suggestie die uit de wereld moet, hetzij 
door vrijpleiten van de stichting, hetzij door aantonen dat iets dergelijks waarheid bevat. De 
stichting zelf geeft weinig inzicht over de geldstromen en de opdrachtverlening. Men noemt dit ook 
wel dat er weinig sprake is van transparantie. Jaarverslagen zijn bijvoorbeeld niet aanwezig op haar 
website en/of (nog) niet gedeponeerd. Daarom ons verzoek aan GS Noord Holland. 
 
VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN 
 
Vraag 1: 
Maakt Provincie Noord-Holland gebruik van de adviezen de stichting MOB van de heer Vollebroek? 
a. Zo ja welke adviezen betreft dat. Zijn er offertes bij meerdere partijen aangevraagd? Wat zijn 

de resultaten van de uitgebrachte adviezen.  En hoeveel geld is/was daarmee gemoeid? 
b. Zo nee kunt u deze vraag als afgehandeld beschouwen. 

 
Antwoord 1: 
Nee 
 
Vraag 2: 
Wat is het totale bedrag wat de leden van de stichting MOB hebben gedeclareerd?  
a. Welk bedrag heeft de provincie hiervan voor haar rekening genomen? 
 
Antwoord 2: 
Zie antwoord op vraag 1 
 
 




