
Scholingsplan leden van Gedeputeerde Staten 

 

1 Inleiding 

De rechtspositieregeling en verordening politieke ambtsdragers provincie Utrecht biedt leden 
van Gedeputeerden Staten de mogelijkheid om scholing te volgen. Voor de vergoeding van 
opleidingskosten gelden vanuit de belastingwetgeving voorwaarden. Scholing moet gericht 
zijn op vervulling van de functie of op een beroep in de toekomst. 

In de verordening bij artikel 6 staat het volgende; 

De kosten van scholing die door of namens de provincie wordt verzorgd of aangeboden aan 

leiden van Gedeputeerde Staten, komen voor rekening van de provincie. 

Hiervoor hoeven geen nadere regels gesteld te worden. Bij scholing die niet verzorgd of 

aangeboden wordt door de provincie, maar wel gericht is op vervulling van de functie en 

gericht op een beroep in de toekomst moeten wel nadere regels gesteld worden. Deze 

nadere regels worden in onderstaand scholingsplan toegelicht 

 

2 Scholingsmogelijkheden die niet verzorgd of aangeboden wordt vanuit de 
provincie 

De leden van Gedeputeerde Staten kunnen scholing vergoed krijgen door de provincie als 
de scholing gericht is op de vervulling van de functie of gericht op een beroep in de 
toekomst. Scholing die partijpolitiek georiënteerd is, is uitgesloten (artikel 6 verordening 
politieke ambtsdragers provincie Utrecht).  

Scholing voor vervulling van de functie 
 

Hierbij moet het gaan om scholing in de vorm van cursussen, coaching, congressen, 
seminars en symposia die nodig zijn om kennis en vaardigheden te verbeteren of te 
onderhouden. 

Hiervoor moet een gemotiveerde aanvraag worden ingediend bij de provinciesecretaris. De 
aanvraag moet inhoudelijke informatie verschaffen over scholing, motiveren wat de relatie is 
met de huidige functie en een kostenspecificatie bevatten. 

Scholingskosten voor vervulling van de functie kunnen worden vergoed als: 

- de kosten niet door een ander worden vergoed;  
- de kosten gericht zijn op het vervullen van de functie; 
- de vergoedingen zijn verstrekt voor het eind van het kalenderjaar waarin de kosten 

worden gemaakt; 

 
Scholing gericht op een beroep in de toekomst: 
 
Er gelden strengere eisen aan de opleidingen gericht op toekomstig werk. Scholing voor 
toekomstig werk wordt alleen vergoed als daadwerkelijk sprake is van concrete plannen voor 
het betreffende toekomstige werk. Belangrijk is ook dat het toekomstige werk inkomen moet 
opleveren. Bovenstaande betekent dat het ongericht werken aan de toekomst (“baat het niet, 
dan schaadt het niet”) niet mogelijk is. 
 



 
Wil een lid van Gedeputeerde Staten scholing vergoed krijgen die gericht is op een beroep in 
de toekomst dan moet hier een gemotiveerde aanvraag worden ingediend bij de 
provinciesecretaris. 
In de motivatie moet duidelijk de relatie met het toekomstige werk (bron van inkomsten) naar 
voren komen. Dit moet worden aangetoond met voldoende onderbouwing (denk aan 
vacatures, gespreksverslagen waaruit de intentie blijkt etc.) Horizontaal toezicht door de 
belastingdienst kan achteraf plaatsvinden. 
 
 
Scholingskosten voor een beroep in de toekomst kunnen worden vergoed als: 

- de kosten niet door een ander worden vergoed; 
- de kosten gericht zijn op het vervullen van een beroep in de toekomst; 
- de vergoedingen zijn verstrekt voor het eind van het kalenderjaar waarin de kosten 

worden gemaakt.  
. 
 
In bijlage 1 vindt u een stroomdiagram van de twee scholingsdoelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bijlage 1  Stroomdiagram 

 

 

 

 

 

 

  



Bijlage 2 

Artikel 6 Vergoeding kosten scholing 

1. Van scholing als bedoeld in dit artikel is sprake als de scholing niet-partijpolitiek 

georiënteerd is en gericht is op de vervulling van de functie van de ambtsdrager of het 

commissielid. 

2. De kosten van scholing die door of namens de provincie wordt verzorgd of aangeboden 

aan de ambtsdrager of het commissielid, komen voor rekening van de provincie. 

3. De ambtsdrager die of het commissielid dat scholing wenst die niet door of namens de 

provincie wordt verzorgd of aangeboden, dient daartoe vooraf een gemotiveerde 

aanvraag in bij gedeputeerde staten onderscheidenlijk provinciale staten. 

4. De aanvraag bedoeld in het derde lid gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een 

kostenspecificatie. 

5. De kosten komen voor rekening van de provincie als deelname naar het oordeel van 

gedeputeerde staten onderscheidenlijk provinciale staten van belang is in verband met 

de vervulling van de functie van de ambtsdrager of het commissielid. 

6. Provinciale Staten onderscheidenlijk Gedeputeerde Staten stellen een scholingsplan op 

dat nadere regels bevat ten aanzien van de scholingsmogelijkheden en de wijze van 

vergoeden. 

 


