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Onderwerp Statenbrief: 
Scholingsplan leden van Gedeputeerde Staten 
 
Voorgestelde behandeling:  
Kennis te nemen van het scholingsplan voor leden van Gedeputeerde Staten 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
In maart 2019 is de nieuwe rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers en de verordening politieke ambtsdragers 
provincie Utrecht in werking getreden. In artikel 6, van de verordening politieke ambtsdragers provincie Utrecht, 
staat dat Gedeputeerde Staten een scholingsplan opstellen voor de leden van Gedeputeerde Staten waarin de 
wijze van scholingsmogelijkheden en vergoeden nader wordt geregeld.  
 
Scholing die gericht is op vervulling van de huidige functie kan worden ingezet en vergoed. Wanneer scholing is 
gericht op een beroep in de toekomst kan het alleen worden ingezet en vergoed als daadwerkelijk sprake is van 
concrete plannen voor het betreffende toekomstige werk. Noodzakelijk is dat dit toekomstige werk inkomsten 
oplevert. 
 
Bovenstaande mogelijkheden worden in het scholingsplan, dat voor u is bijgevoegd, verder uitgewerkt. Fiscale 
regels spelen hierbij een belangrijke rol. 
 
Voorgeschiedenis 
In maart 2019 is de rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de verordening politieke 
ambtsdragers provincie Utrecht in werking getreden. In deze verordening staat dat Gedeputeerde Staten een 
scholingsplan opstellen waarin de scholingsmogelijkheden en vergoeden nader wordt geregeld. 
 
Essentie / samenvatting: 
Wij willen u vragen kennis te nemen van het scholingsplan voor leden van Gedeputeerde Staten. In de 
verordening politieke ambtsdragers provincie Utrecht staat dat Gedeputeerde Staten een scholingsplan opstellen 
voor de leden van Gedeputeerde Staten waarin de wijze van scholingsmogelijkheden en vergoeden nader wordt 
geregeld. In de bijlage is het scholingsplan bijgevoegd. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Met dit scholingsplan wordt uitvoering gegeven aan de verordening politieke ambtsdragers provincie Utrecht. 
 
 
 



 

  

 

Vervolgprocedure / voortgang 

Het scholingsplan zal worden toegevoegd aan de Wegwijzer voor Gedeputeerde Staten. De Wegwijzer is 

onderdeel van het inwerktraject voor Gedeputeerde Staten en wordt elke collegeperiode aan nieuwe 

gedeputeerden ter beschikking gesteld. 

 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  
 


