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Onderwerp Statenbrief: GS-Dienstauto's
Voorgestelde behandeling: ter informatie
Geachte dames en heren,
Inleiding
In de vergadering van de commissie BEM van 26 november 2012 is aangegeven op korte termijn informatie toe
te zenden met betrekking tot de kaders voor de aanschaf van GS-dienstauto’s. De huidige dienstauto’s zijn drie
jaar geleden aangeschaft. De leasecontracten lopen in dit kalenderjaar af.
Voorgeschiedenis
Naar aanleiding van de bespreking van het statenvoorstel ‘Wijziging Gedragscode GS en Verordening
rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden in verband met herzien gebruik dienstauto’s’ op 2 juli
2012, is afgesproken kaders voor de aanschaf van provinciale dienstauto’s op te stellen en aan u voor te leggen.
Essentie / samenvatting:
Wij hebben besloten de huidige GS-dienstauto’s over te nemen van de leasemaatschappij en het beheer van
deze drie auto’s (onderhoud, verzekeringen, e.d.) in een leasecontract onder te brengen. In principe voor de duur
van deze collegeperiode.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
Met dit besluit zijn wij van mening in de geest van de discussie van 2 juli 2012 te handelen. Volledigheidshalve
dient vermeld te worden dat met dit besluit er op korte termijn geen kaders zullen worden voorgelegd, aangezien
er geen nieuwe dienstauto’s aangeschaft zullen worden.
Financiële consequenties
De financiële consequenties van deze nieuwe constructie vallen binnen het budget dat voor de GS-dienstauto’s
gereserveerd is. Er worden geen extra financiële middelen gevraagd.
Vervolgprocedure/voortgang
- De contracten van de GS-dienstauto’s lopen tot uiterlijk 31 oktober 2013.
- De onderhandelingen beginnen met de leasemaatschappij over de overname.
- De leaseovereenkomst voor het beheer van de auto’s wordt meegenomen in de Europese aanbesteding.
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten
Kennis te nemen van deze brief.
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter,
De secretaris,

