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Toelichting door fractie 
BPA 
 
In de Telegraaf van 3 juli 2019 viel te lezen dat ambtenaren en bestuurders van de 
gemeente Amsterdam, ondanks de luide roep uit de gemeente om minder te reizen, volop 
naar het buitenland gaan voor tripjes. 
De afgelopen twee jaar stapten bijna dagelijks ambtenaren of bestuurders in het vliegtuig 
om elders in de wereld namens de gemeente actief te zijn. 
De Burger Partij Amersfoort (BPA) wil van het College weten of dergelijke excessen zich 
ook in Amersfoort voordoen. 
Om dit te kunnen beoordelen stellen we deze schriftelijke vragen. 
De BPA ziet graag dat het College zich inspant om niet alleen duurzaamheid naar de stad 
te prediken, maar hierbij ook kritisch naar de eigen organisatie kijkt. 
Niet in de laatste plaats, omdat wij van mening zijn dat het gemeentebestuur een 
voorbeeldfunctie heeft voor de inwoners van Amersfoort. 
Zie ook https://www.telegraaf.nl/nieuws/1437318668/ambtenaren-bijna-dagelijks-op-reis 

 
Vragen & antwoorden van het college 
 
Afgestemd portefeuillehouder(s) C.W. Kraanen 
 
 
Inleiding door het college 
In uw vraagstelling spreekt u over buitenlandse reizen. Voor de beantwoording van uw 
vragen hanteren wij de daartoe gangbare definities. 
 
Ambtelijk: 
Voor ambtenaren is een buitenlandse dienstreis niet specifiek gedefinieerd. Onder een 
dienstreis wordt in Artikel 3:21:1:1 van de ARGA verstaan: een reis, die in het belang van 
de dienst en in opdracht van het bevoegd gezag in of buiten Amersfoort wordt gemaakt. 
 
Bestuurlijk: 
Bestuurlijk is er een meer gedetailleerde bepaling opgenomen in de gedragscode 
integriteit (2017). Daarin wordt onder een “buitenlandse dienstreis” verstaan, alle reizen 
niet zijnde een dienstreis naar een Europese instelling of een dienstreis naar een 
[buurgemeente OF buurprovincie OF buurwaterschap] in het buitenland. Ook zijn 
eendaagse dienstreizen (24 uur) naar Duitsland en België daarvan uitgesloten. 
 
Wij vinden het van belang om te benadrukken dat er volgens ons geen sprake is van de 
excessen waarover u in uw toelichting spreekt. Met (buitenlandse) dienstreizen gaan wij 
zorgvuldig en weloverwogen om, waarbij altijd naar het nut en de noodzaak van een reis 
wordt gekeken. 
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Vraag 1: Welke buitenlandse reizen vonden er, volgens het College, plaats in 2017 en 2018 
door ambtenaren en bestuurders voor de gemeente Amersfoort ?  
 
Antwoord 1: Zie bijgevoegd overzicht van de buitenlandse dienstreizen die ambtenaren en 
bestuurders in 2017 en 2018 gemaakt hebben. 
 
Vraag 2: Wat waren de bestemmingslocaties van deze reizen?  
 
Antwoord 2: Zie eerdergenoemd overzicht.  
 
Vraag 3: Wat waren de doelen van deze reizen?  
 
Antwoord 3: Zie eerdergenoemd overzicht 
 
Vraag 4: Wat hebben deze reizen de gemeente (en daarmee de belastingbetalende burger) 
gekost?  
 
Antwoord 4: Zie eerdergenoemd overzicht.  
 
Vraag 5: Is het College van mening dat al deze reizen noodzakelijk waren?  
a. Zo nee, waarom hebben zij dan plaats gevonden?  
 
Antwoord 5: Vóór elke buitenlandse dienstreis wordt een zorgvuldige afweging gemaakt 
van het nut en de noodzaak, de doelstellingen en de te verwachte effecten en 
opbrengsten van de reis. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld de te verwachte kennis, 
contacten en afspraken die opgedaan en gemaakt worden. Alleen wanneer deze van 
voldoende toegevoegde waarde voor Amersfoort worden geacht, wordt besloten tot een 
buitenlands (werk)bezoek. 
 
Vraag 6: Is het College van mening dat het reizen naar het buitenland per vliegtuig zo veel 
mogelijk beperkt zou moeten worden om het milieu en kosten te besparen?  
a. Zo nee, waarom niet?  
 
Antwoord 6: Het college deelt deze mening, er wordt zoveel mogelijk getracht om met 
het openbaar vervoer, of anders per auto te reizen. Alleen wanneer dit niet mogelijk of 
wenselijk is – bijvoorbeeld vanwege de (on)bereikbaarheid van de bestemming, de kosten 
of vanwege tijdtechnische redenen, wordt gekozen voor een reis per vliegtuig. Wanneer 
dienstreizen per vliegtuig gemaakt worden, compenseren wij de CO2-uitstoot hiervan. 
 
Vraag 7: Is het College van mening dat de hoeveelheid buitenlandse reizen door 
Amersfoortse ambtenaren en bestuurders zou moeten worden beperkt?  

a. Zo ja, op welke wijze?  

b. Zo nee, waarom niet?  
 
Antwoord 7: zie ook het antwoord op vraag 5: wij maken altijd een zorgvuldige afweging 
over de verwachte opbrengsten en effecten van (buitenlandse) dienstreizen. Daarbij geldt 
dat we in principe terughoudend zijn met dienstreizen en hiervan alleen gebruik maken 
wanneer de opbrengsten van voldoende waarde voor Amersfoort worden geacht. 
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Overzicht buitenlandse dienstreizen van ambtenaren en bestuurders in 2017 en 2018 
 

 Bestemming Doel Kosten voor gemeente Ambtelijk 
en/of 
Bestuurlijk 
(aantal) 

1.  Project Refill 
Gent               (maart 
2018)            
 
Athene              
(februari 2018)         
 
Tallinn (oktober 
2017) 
 
Ostrava              
(september 2017)    
 
Riga                    
(juni 2017)                 
 
Helsinki              
(maart 2017)             

Project Refill 
Van 2015 tot 2018 heeft de 
gemeente Amersfoort 
geparticipeerd in het 
programma Refill. Dit was 
een Urbact programma over 
tijdelijke gebruik van 
leegstaand vastgoed. 
Urbact is bedoeld voor 
Europese 
kennisuitwisseling. Naast de 
opgedane kennis is hier 
Matchpoint Refill en de 
Groene Schuur uit ontstaan. 

Geen – Europese 
subsidie 
 
 
 
 

 

 
Ambtelijk (3) 
 
 
Bestuurlijk (1) 
Ambtelijk (1) 
 
Ambtelijk (1) 
 
 
Ambtelijk (2) 
 
 
Ambtelijk (1) 
 
 
Ambtelijk (2) 
 

2. München/Regensburg, 
12-15 februari 2017 

Missie met ondernemers uit 
de Utrecht Region 
(waaronder uit Amersfoort) 
op het gebied van mobiliteit 
en Health care. 
Doel was om bedrijven en 
instellingen in contact te 
brengen met mogelijke 
partners in Zuid Duitsland 
en kennis uitwisseling 
tussen de partijen op de 
thema's E-Health en Smart 
Mobility. 

Vliegticket, hotel en 
verblijfskosten 

Bestuurlijk (1)  

3. Luxemburg, 13 en 14 
februari 2017 

Behandeling van de 
Telecomzaak in de Grote 
Kamer van het Hof van 
Justitie van de Europese 
Unie. 

Kilometervergoeding en 
verblijfskosten 

Ambtelijk (3) 

4. Düsseldorf, 28 maart 
2017, Holland Tag, 
DNHK 

Promotie Utrecht Region bij 
Duitse ondernemers die zich 
oriënteren op het vestigen 
in Nederland of het zaken 
doen in Nederland. 

Kilometervergoeding Ambtelijk (1) 

5. Kopenhagen, 29 
maart - 1 april 2017 

Deskundigheidsbevordering 
i.h.k.v. beleid sport en 
bewegen. 
(organisatoraanbod: 
Vereniging Sport & 
Gemeenten (VSG)) 

Vliegticket, hotel en 
verblijfskosten 
(totaalpakket VSG) 

Ambtelijk (1) 
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6. Papenburg, 20 Juni 
2017, event Duitse 
KvK 
 

Promotie Utrecht Region bij 
Duitse ondernemers die zich 
oriënteren op het vestigen 
in Nederland of het zaken 
doen in Nederland. 

Kilometervergoeding 
 

Ambtelijk (1) 

7. Zweden, 20-22 
september 2017 

Uitwisselingsprogramma 
met als thema Zorg rondom 
het kind organiseren in 
jeugdhulp en onderwijs, 
een studiereis samen met 
het Samenwerkingsverband 
voor primair onderwijs De 
Eem. 

Vliegticket, hotel, 
verblijfskosten, 
(openbaar) vervoer ter 
plekke, kosten 
uitwisselingsprogramma 

Ambtelijk (1) 

8. Brussel, 9 – 11 
oktober 2017  
 

European Week of Cities 
and Regions. Europees 
Netwerkevenement voor 
steden. 

Treinkosten, 
kilometervergoeding en 
verblijfskosten 

Bestuurlijk (1) 
Ambtelijk (7) 
 

9. Londen, 12-13 Okt, 
2017 NBCC en 
Consulaat 

Promotie Utrecht region op 
een event met Engelse 
ondernemers over impact 
van Brexit. Overleg met 
NFIA op Consulaat hoe meer 
Brexit bedrijven richting 
Utrecht Region te krijgen 
en kennisuitwisseling met 
London Trade hoe handel 
tussen de regio's te 
versterken. 

Vliegticket, hotel en 
verblijfskosten 

Ambtelijk (1) 

10. Mönchengladbach, 8 
november 2017, 
matchmaking 
bedrijven 

Promotie Utrecht Region bij 
Duitse ondernemers die zich 
oriënteren op het vestigen 
in Nederland of het zaken 
doen in Nederland. 

Kilometervergoeding Ambtelijk (1) 

11. Barcelona, 13- 15 
november 2017 

Tijdens de World Smart City 
Expo in Barcelona 
presenteren de steden en 
bedrijven zich gezamenlijk 
als onderdeel van het 
Holland Paviljoen. De Expo 
en de gezamenlijke 
aanwezigheid is relevant 
voor kennis- en 
netwerkopbouw, t.b.v. 
innovatie in de aanpak van 
stedelijke problemen. 

Vliegticket, hotel en 
verblijfskosten. 

Ambtelijk (1) 

12. Brussel, 12 januari 
2017 - Open And Agile 
Smart City (OASC) 
bijeenkomst 

Amersfoort is lid van het 
OASC netwerk van steden. 
Doel is versterken van 
onderlinge samenwerking 
op gebied van Smart Cities 
door afspraken te maken 
over standaarden waardoor 
bedrijven eenvoudiger 
oplossingen kunnen 
aanbieden aan meerdere 
steden.  Mede dankzij dit 

Treinkosten en hotel Ambtelijk (1) 
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OASC netwerk participeert 
Amersfoort in het Europese 
project Scorewater 
(www.scorewater.eu) 

13. Brussel, 29 - 31 mei 
2017 

JPI Urban Europe 
Conference 
Netwerkevenement gericht 
op samenwerking tussen 
Europese steden en 
kennisinstellingen. 

Trein- en 
verblijfskosten 

Ambtelijk (1) 

14. Brussel, 26 juni 2017 Werkbezoek Vereniging 
Amersfoortse Bedrijven 
(VAB). Onderdeel van de 
delegatie. Bezoek aan 
meerdere Europese 
instellingen. 

Geen Ambtelijk (2) 

15. Brussel, 21 november 
2017 

Werkbezoek Utrecht Region 
- georganiseerd door de 
provincie Utrecht. 
Onderdeel van de 
delegatie. Bezoek aan 
meerdere Europese 
instellingen.  

7 relatiegeschenken: 
Mondriaanvaas in het 
kader van het Stijljaar 

Ambtelijk (1) 

16. Berlijn, 27-29 maart 
2018 

Bezoek aan projecten rond 
armoedebestrijding en 
jeugdhulpverlening 
 

Vliegticket, hotel, 
verblijfskoten, 
openbaar vervoer ter 
plekke 

Ambtelijk (1) 

17. Zuidoost-Engeland, 
diverse locaties waar 
veteranenbomen 
staan, 13-15 juni 
2018 

Cursus; waarom worden 
bomen in Engeland zoveel 
ouder (ca. 600 jaar) dan in 
Nederland? Wat wordt er 
aan beheer gedaan, wat 
zijn voorwaarden voor het 
krijgen van 
veteranenbomen en is dit 
voor Amersfoort mogelijk? 

Vervoer (bus en boot), 
overnachting en 
verblijfskosten 

Ambtelijk (1) 

18. Lingen – Duitsland, 13 
juni 2018 

Acquisitiegesprek met 
bedrijf dat vestiging in 
Nederland overweegt. 

Kilometervergoeding Ambtelijk (1) 

19. Barcelona, november 
2018 

Tijdens de World Smart City 
Expo in Barcelona 
presenteren de steden en 
bedrijven zich gezamenlijk 
als onderdeel van het 
Holland Paviljoen. De Expo 
en de gezamenlijke 
aanwezigheid is relevant 
voor kennis- en 
netwerkopbouw, t.b.v. 
innovatie in de aanpak van 
stedelijke problemen. 

Vliegtickets, hotel- en 
verblijfskosten 

Ambtelijk (2) 

20. Düsseldorf, 13 en 14 
november 2018 - 
Medica 

Promotie Utrecht Region op 
Medica en gesprekken met 
bedrijven over mogelijke 
vestiging in Nederland. 

Kilometervergoeding en 
toegang 

Ambtelijk (1) 
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21. Brussel, 11 januari 
2018 - Open And Agile 
Smart City (OASC) 
bijeenkomst 

Open And Agile Smart City 
(OASC) bijeenkomst. 
Amersfoort is lid van dit 
OASC netwerk van steden. 
Doel is versterken van 
onderlinge samenwerking 
op gebied van Smart Cities 
door afspraken te maken 
over standaarden waardoor 
bedrijven eenvoudiger 
oplossingen kunnen 
aanbieden aan meerdere 
steden. Mede dankzij dit 
OASC netwerk participeert 
Amersfoort in het Europese 
project Scorewater 
(www.scorewater.eu). 

Treinkosten, hotel Ambtelijk (1) 

22. Londen, 27 februari – 
1 maart 2018 

Project Ideas Lab van 
Interreg NWE. 
Netwerkevenement voor 
subsidies op het gebied van 
innovatie & duurzaamheid. 
Op basis van dit bezoek is 
een subsidievoorstel 
ingediend voor duurzame 
mobiliteit, maar deze is 
helaas niet toegekend. 

Vliegticket, hotel en 
verblijfskosten 

Ambtelijk (1) 

23. Londen, 25 – 27 april 
2018 

Het beter prioriteren van 
Smart City ontwikkelingen 
op de behoeften van 
burgers. 

Treinkosten, hotel- en 
verblijfskosten 

Ambtelijk (1) 

24. Stockholm, 23-25 
april 2018 

Reis als lid van de jury om 
subsidievoorstellen van het 
Europese 
onderzoeksprogramma JPI 
Urban Europe te 
beoordelen. 

Geen - vergoed door 
JPI Urban Europe 

Ambtelijk (1) 

25. Reykjavik, 29 mei – 2 
juni 2018 

Dienstreis in kader van 
invoering IJslands model in 
Amersfoort 

Maakt deel uit van bij 
het Trimbos Instituut 
ingekocht leertraject 

Ambtelijk (3) 

26. Brussel, 29 januari – 2 
februari 2018 

HYPE Wintercourse 
Netwerkevenement voor 
young professionals gericht 
op samenwerking in Europa 

Treinticket en 
verblijfskosten (50% 
door gemeente, 50% 
door HYPE) 

Ambtelijk (1) 

27. Brussel, 8 – 10 
oktober 2018 

European Week of Cities 
and Regions. Europees 
Netwerkevenement voor 
steden.  

Treinticket en 
verblijfskosten 

Ambtelijk (1) 

 


