Register excursies, evenementen en buitenlandse reizen college B&W 2019
Datum

Bestuurder

Excursie, evenement
of buitenlandse reis

Doel

Kosten voor rekening
van

Geraamde
kosten/waarde

16-5-2019

Burgemeester De
Vries

Diner in het thema
“De jacht op publieke
waarde”

Gesprek over de
betekenis van de
publieke waarde voor
de Nederlandse
publieke sector

Berenschot/
ministerie van
Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties

€ 150

5-6-2019

Wethouder Van der
Bijl

Internationale beurs
Transport Logistic
(TLM)

netwerken, verbinden
en relatiebeheer

Gemeente Etten-Leur

€ 850

12-7-2019

Wethouders Van Aert
en Van der Bijl

Nacht van Achtmaal

netwerken

Stichting Autosport
Zuid-West-Brabant

€ 230

31-7-2019

Wethouder Van Aert

Acht van Chaam

netwerken

Gemeente Alphen en
Chaam

5-8-2019

Wethouders Van Aert
en Van der Bijl

Draai van de Kaai

netwerken

Gemeente
Roosendaal

11-8-2019

Wethouder Van Aert

Profronde van
Zevenbergen

netwerken

Gemeente Moerdijk

18-8-2019

Burgemeester De
Vries

Profwielerronde
Etten-Leur

netwerken

Gemeente Etten-Leur

Wethouders Van Aert,
De Weert en Van der
Bijl

€ 700
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1-9-2019

Burgemeester De
Vries en wethouder
Van der Bijl

Corso Zundert

netwerken

Maas Jacobs

Wethouder De Weert
6-9-2019

Burgemeester De
Vries en wethouder
Van der Bijl

Gemeente Zundert

Lekker Etten-Leur

Uitreiken BOV trofee

JCI Etten-Leur

€ 90

netwerken

Artikel 4.3 Gedragscode Integriteit collegeleden gemeente Etten-Leur
1. Invitaties voor excursies, evenementen en buitenlandse reizen voor rekening van anderen dan de gemeente legt de burgemeester respectievelijk de wethouder vooraf
ter bespreking voor aan burgemeester en wethouders.
2. De burgemeester, onderscheidenlijk de wethouder maakt de excursies en evenementen die hij heeft aanvaard openbaar binnen één week nadat de excursie,
onderscheidenlijk het evenement heeft plaatsgevonden. Daarbij wordt ook openbaar gemaakt wie deze kosten voor zijn rekening heeft genomen.
3. De informatie is via internet beschikbaar.
4. De informatie over buitenlandse reizen voor rekening van derden wordt binnen één week na terugkeer in Nederland opgenomen in het register, bedoeld in artikel 5.3,
tweede lid.
Artikel 5.3
1. De burgemeester respectievelijk een wethouder legt verantwoording af over afgelegde buitenlandse dienstreizen. Hij maakt in ieder geval openbaar wat het doel, de
bestemming en de duur van de buitenlandse dienstreis is geweest en wat daarvan de kosten waren voor de gemeente.
2. De gemeentesecretaris legt hiervoor een register aan en beheert dit register. Het register is openbaar (ter inzage en via internet) beschikbaar.

