Register excursies, evenementen en buitenlandse reizen college B&W 2022
Datum

Bestuurder

Excursie, evenement
of buitenlandse reis

Doel

Kosten voor rekening
van

Geraamde
kosten/waarde

12-6-2022

Wethouder Schouw

ZLM tour | slotetappe

Netwerken

Maas Jacobs

onbekend

15-6-2022

Burgemeester en
wethouder De Weert

Haringparty
Rotaryclub Etten-leur
eo

Netwerken

Rotaryclub Etten-Leur
eo

onbekend

1-7-2022

Wethouder Schouw

Golfevent | BBQ IKE

Netwerken

IKE

€ 35,- (incl. btw)

27-7-2022

Wethouder Schouw

Acht van Chaam

netwerken

Gemeente Alphen en
Chaam

€ 150,- (excl. btw)

14-8-2022

Wethouders De Weert Profwielerronde
en Verwijmeren
Etten-Leur

netwerken

Gemeente Etten-Leur

€ 350,- (excl. btw)

21-8-2022

Wethouder De Weert

netwerken

Gemeente Rucphen

onbekend

2-9-2022

Burgemeester,
Lekker Etten-Leur
wethouder Schouw en
wethouder De Weert

Uitreiken BOV-Trofee

JCI Etten-Leur

€ 135,- (incl. btw)

3-9-2022

Wethouder Schouw

Corso Zundert

netwerken

Maas Jacobs

Onbekend

11-9-2022

College

Kringgildedag Baronie
en Markiezaat 2022

Representatie/netwer
ken

Sint Hubertusgilde

Onbekend

Doorkomst Vuelta in
Rucphen

netwerken
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16-9-2022

Wethouder Schouw

NAC – Jong FC Utrecht

Netwerken

Gemeente Breda

onbekend

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.

