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Onderwerp Statenbrief: Bestuurlijke missie naar Boston 23-25 september 2018
Voorgestelde behandeling: ter informatie
Geachte dames en heren,
Inleiding
Aanleiding
In een eerdere brief 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.
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:
Op 11 september 2018 hebben wij toestemming verleend aan de portefeuillehouder Economie voor een
bestuurlijke reis naar Boston van 23 tot 25 september 2018.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
Doel van de reis omvat kennisuitwisseling die bijdraagt aan de verdere opbouw van het Nederlandse Life
Sciences en Health ecosysteem en de positie van Utrecht daarbinnen versterken. Tevens het versterken van de
onderlinge samenwerking tussen Provincie Utrecht, regionale partners en het rijk.
Wettelijke grondslag
Artikel 158 lid 1 sub a Provinciewet
Financiële consequenties

De reis- & verblijfskosten voor de portefeuillehouder Economie bedragen ongeveer € 8.500. Voor de ambtelijke
ondersteuning zullen de kosten € 7.500 bedragen. Hiermee komen de totale reis- & verblijfskosten uit op
ongeveer € 16.000.
Vervolgprocedure/voortgang
PS ontvangen na afloop een verslag van deze missie.

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten
Zoals afgesproken informeren wij u via uw fractievoorzittersconvent schriftelijk over ons besluit tot het maken van
een buitenlandse reis door leden van ons college.
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter,
De secretaris,

