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Onderwerp: Verslaglegging ambtelijke buitenlandse dienstreizen 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
 
Aanleiding 
De afgelopen periode zijn een aantal maal statenvragen gesteld met betrekking tot dienstreizen door 
medewerkers van de provincie Utrecht. Gedeputeerde Staten willen Provinciale Staten actief 
informeren ten aanzien van buitenlandse dienstreizen. 
 
Voorgeschiedenis 
Jaarlijks worden er door enkele medewerkers van de provincie Utrecht buitenlandse dienstreizen 
gemaakt. Om deze buitenlandse dienstreizen te kunnen maken dient toestemming te worden gevraagd 
aan Gedeputeerde Staten. Dit worden ‘niet reguliere dienstreizen’ genoemd.  
 
Bepaalde functies en situaties zijn van het vragen van toestemming aan Gedeputeerde Staten 
uitgezonderd in 2009. Dit is geldend beleid.  
Het betreft de volgende functies: 
1. Beleidsmedewerkers Europa (afdeling Bestuur & Juridische Zaken)  
2. Europacoördinator (afdeling Bestuur & Juridische Zaken)  
3. Vertegenwoordiger provincie Utrecht in Brussel (afdeling Bestuur & Juridische Zaken)  
4. Europa-adviseur van de afdelingen Milieu en Bodem & Water  
5. Acquisitiemedewerkers van de afdeling Economie Cultuur & Maatschappij 
Dit worden ‘reguliere dienstreizen’ genoemd. 
 
Verslaglegging 
Gedeputeerde Staten willen Provinciale Staten actief informeren over buitenlandse dienstreizen 
gemaakt door medewerkers. Dit zal plaatsvinden middels verslaglegging op basis van onderstaand 
schema, middels bijgevoegd format. 
 
Dienstreis Toestemming GS Verslaglegging PS 
Niet regulier Ja Ja 
Regulier Nee Op initiatief portefeuillehouder 

Met betrekking tot de niet reguliere dienstreizen wordt verslaglegging gedaan richting Provinciale 
Staten. Ten aanzien van de reguliere dienstreizen geldt dat de betreffende portefeuillehouder, na 
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bespreking van de dienstreis in een PO, de afweging maakt met betrekking tot verslaglegging richting 
Provinciale Staten. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
U wordt verzocht kennis te nemen van de procedure rondom verslaglegging van ambtelijke 
buitenlandse dienstreizen aan Provinciale Staten.  
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, H. Goedhart 
 


