
1 /3

GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-743907020 DOS-2015-
0007775

Onderwerp

Rapportage buitenlandse dienstreizen van GS-leden februari - maart 2020

 
Advies

1 . Vast te stellen de rapportage buitenlandse dienstreizen van Gedeputeerde Staten, over de

periode februari - maart 2020.

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de rapportage buitenlandse dienstreizen

van Gedeputeerde Staten, over de periode februari - maart 2020

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over buitenlandse dienstreizen van Gedeputeerde

Staten, over de periode februari - maart 2020

 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

1 . GS-brief aan PS over de rapportage buitenlandse dienstreizen van GS-leden februari -

maart 2020

2. Rapportage buitenlandse dienstreizen van GS-leden februari - maart 2020

3. Gedragscode integriteit Gedeputeerden en de Commissaris van de Koning

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 30 juni 2020 n.v.t.

http://idms/otcs/llisapi.dll?func=ll&objId=724436355&objAction=Open&nexturl=%2Fotcs%2Fllisapi%2Edll%3Ffunc%3Dll%26objId%3D723606324%26objAction%3Dbrowse%26sort%3Dname
http://idms/otcs/llisapi.dll?func=ll&objId=724436355&objAction=Open&nexturl=%2Fotcs%2Fllisapi%2Edll%3Ffunc%3Dll%26objId%3D723606324%26objAction%3Dbrowse%26sort%3Dname
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1 Toelichting voor het College

 

Deze rapportage1 geeft Provinciale Staten het inhoudelijk inzicht in de buitenlandse dienstreizen

die leden van Gedeputeerde Staten gemaakt hebben en tevens een vooruitblik op toekomstige

buitenlandse dienstreizen. 

 

Leden van Gedeputeerde Staten melden het voornemen tot een buitenlandse dienstreis of een

uitnodiging daartoe aan Gedeputeerde Staten en informeren Provinciale Staten hierover conform

het besluit van Provinciale Staten van 9 november 2016, nummer 6957, inzake de “Gedragscode

integriteit Gedeputeerden en de Commissaris van de Koning”. 

 

Gedeputeerde Staten maken middels de rapportage van buitenlandse dienstreizen ten behoeve

van de provinciale inzet in Europa in de periode februari – maart 2020 (zie bijlage) aan

Provinciale Staten inzichtelijk aan welke provinciale opgave de dienstreis bijdraagt, wat het doel,

de bestemming en de duur van de buitenlandse dienstreis is geweest. 

 

Financieel en fiscaal kader

Deze rapportage biedt het inhoudelijk overzicht van buitenlandse dienstreizen van leden van

Gedeputeerde Staten. Buitenlandse dienstreizen worden betaald met de creditcards van leden

van Gedeputeerde Staten. In het declaratieregister2 wordt over het financieel overzicht per

buitenlandse dienstreis per gedeputeerde achteraf gerapporteerd. 

 

Juridisch kader

Overeenkomstig de “Gedragscode integriteit Gedeputeerden en de Commissaris van de Koning”,

leggen de Commissaris van de Koning en leden van Gedeputeerde Staten verantwoording af

over de afgelegde buitenlandse dienstreizen. Zowel het declaratie register en de rapportage

worden op het internet gepubliceerd. In deze rapportage wordt ook melding gemaakt van

voorgenomen dienstreizen in Europa om daarmee in het vooraf melden van deze buitenlandse

dienstreizen aan Provinciale Staten te voorzien. Met het aanbieden van deze rapportage wordt

voldaan aan de voorwaarden uit “Gedragscode integriteit Gedeputeerden en de Commissaris van

de Koning”.

 

De rapportage is direct gekoppeld aan het declaratie register dat het financiële overzicht biedt van

uitgaven van leden van Gedeputeerde Staten gedaan met provinciale middelen tijdens en ten

behoeve van buitenlandse dienstreizen. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

De voorgaande rapportage is op 4 februari 2020 onder DOS-2015-0007775 PZH-2020-

723597762 aan Provinciale Staten aangeboden.

 

                                                       
1 https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/internationaal/rapportage/
2 https://www.zuid-holland.nl/overons/bestuur-zh/declaratieregister/

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/internationaal/rapportage/
https://www.zuid-holland.nl/overons/bestuur-zh/declaratieregister/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/internationaal/rapportage/
https://www.zuid-holland.nl/overons/bestuur-zh/declaratieregister/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/internationaal/rapportage/
https://www.zuid-holland.nl/overons/bestuur-zh/declaratieregister/
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3 Proces

 

De rapportage is per buitenlandse dienstreis gekoppeld aan provinciale opgaven benoemd in het

Coalitieakkoord 2019 – 2023. Afgesproken is om halfjaarlijks een schriftelijke rapportage aan

Provinciale Staten aan te bieden. 

 

4 Participatie

 n.v.t.

 

5 Communicatiestrategie

 

De rapportage en het declaratie register zijn openbaar en worden via het internet beschikbaar

gesteld. Er zal een overzicht van geplande dienstreizen beschikbaar worden gesteld via de

provinciale website. 

 


