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Onderwerp: Reisregeling gedeputeerde Binnekamp voor Comité van de Regio’s 
 
Voorgestelde behandeling: Ter kennisname. 
 
Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
In het kader van de informatievoorziening brengen wij u op de hoogte van het volgende besluit. 
 
Aanleiding 
In onze brief van 16 oktober 2007 hebben wij aangegeven behoefte te hebben de meldingen van onze 
buitenlandse reizen te formaliseren zodat de informatievoorziening over deze reizen op uniforme en 
transparante wijze gebeurt. Gedeputeerde Binnekamp is namens het IPO plaatsvervangend lid van het 
Comité van de Regio’s (CvdR). Het Comité en zijn vakcommissies vergaderen gewoonlijk in Brussel, 
waarvoor geen melding van een buitenlandreis gedaan hoeft te worden. Jaarlijks vinden er echter 
enkele reguliere vergaderingen van het Comité op locaties buiten Brussel plaats. GS hebben op 15 
september 2009 besloten de reizen van gedeputeerde Binnekamp naar vergaderingen van het CvdR, 
die op andere locaties in Europa worden gehouden, te beschouwen als ware het reguliere 
vergaderingen in Brussel en daarmee niet langer aan te merken als buitenlandse reizen. 
 
Voorgeschiedenis 
19 mei 1993: PS-besluit Gedragscode voor gedeputeerde staten van Utrecht. In dit besluit is in artikel 
11 geregeld dat een bestuurder die in het kader van zijn ambt een buitenlandse reis maakt, hiervoor 
vooraf toestemming nodig heeft van GS, en dat PS van het besluit tot het maken van een buitenlandse 
reis op de hoogte worden gesteld. 
 
Essentie / samenvatting: 
Het Comité van de Regio's is een politiek orgaan dat als spreekbuis van de regionale en lokale 
overheden in de Europese Unie fungeert. De Europese Commissie en de Raad van Ministers zijn 
volgende de EU-Verdragen verplicht het Comité te raadplegen over nieuwe voorstellen op gebieden 
die impact op regionaal of lokaal niveau hebben. Het Comité mag ook op eigen initiatief adviezen 
uitbrengen, waardoor het zaken op de EU-agenda kan zetten. Gedeputeerde Binnekamp is namens het 
IPO plaatsvervangend lid van het CvdR. 
Het Comité komt vijfmaal per jaar in plenaire vergadering in Brussel bijeen om adviezen te 
behandelen die in zes vakcommissies zijn opgesteld. Deze commissies vergaderen gewoonlijk in 
Brussel, maar één vergadering vindt jaarlijks op een andere locatie buiten Brussel plaats. Het Comité 
kent tevens vier politieke fracties. Deze fracties vergaderen ook eenmaal per jaar op een locatie buiten 
Brussel. 
De vergaderingen op locaties buiten Brussel worden door het CvdR beschouwd als reguliere 
vergaderingen. Het vergoedingssysteem van het Comité (leden krijgen voor de vergaderingen hun 
reis- en verblijfkosten door het Comité vergoed) is voor die vergaderingen onveranderd van kracht.  
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Door reizen voor het CvdR naar locaties buiten Brussel niet langer als buitenlandse reis aan te merken, 
hoeft er voor deze reguliere vergaderingen in het kader van het Comité geen melding meer bij PS 
gedaan te worden. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Door het aanduiden van reizen naar reguliere vergaderingen van het Comité van de Regio’s op andere 
locaties in Europa dan Brussel als reguliere reizen voor het Comité, wordt de administratieve 
lastendruk rond het aanmelden van buitenlandse reizen verminderd. 
 
Financiële consequenties 
Kosten voor deelname aan de vergaderingen van het Comité van de Regio's worden gedekt door het 
Comité zelf. Vergoedingen worden bijgeschreven op de bankrekening van de provincie. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


