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Agendapunt : Portefeuille : Michiel van der Eng

Postregistratienum
mer

: Z/16/033678/649
25

Adviserende 
afdeling / SP71

:

Coördinator /  
afdelingshoofd

: Herman Romeijn

Datum advies : 21 juli 2016 Opsteller :
 

Maret Huygen / Klok, 
Simone

Onderwerp Regeling Reiskostenvergoeding Leiderdorp 

Beslispunten 1. de regeling reiskostenvergoeding Leiderdorp vast te stellen en 
terug te laten werken tot en met 1 januari 2016;

2. de regeling reiskostenvergoeding Leiderdorp 2011 in te trekken 
met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016;

3. de gemeenteraad te verzoeken overeenkomstig de beslispunten 1 
en 2 voor de medewerkers van de griffie te besluiten.

Publieks-
samenvatting 

De reiskostenregeling uit te breiden met de mogelijkheid van fiscale 
uitruil van reiskosten tegen een bruto beloningscomponent en de 
vergoeding dienst- of studiereizen aan te passen aan de Reisregeling 
binnenland en het Reisbesluit Binnenland.

Besluit 
Burgemeester

Bezwaar / beroep mogelijk  ja    nee

Ter info Raad  ja    nee

Politiek forum ter bespreking  ja    nee

Besluitvorming Raad  ja    nee

BESLUIT

Openbaarheid besluit Besluit Advies Bijlagen
Openbaar
Geheim
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Financiën
Financiële Consequenties

 ja    nee

Bedrag Dekking / 
kostenplaats

Incidenteel/Structure
el

Jaar

€1241,05 Ja, reguliere 
loonbudget

structureel

Financiën akkoord 
  ja    nee

De wijziging vergoeding dienst- of studiereizen betekent een beperkte 
structurele verhoging van de kosten en kan gedekt worden binnen het reguliere 
loonbudget.

Integrale advisering
Adviserend orgaan Naam Akkoord ja/nee

Ondernemingsraad
Niet van toepassing

Communicatie
Informeren Publiceren Participatie

Bewonersbrief
Website
Sociale media
Informatie bijeenkomst
Anders      

Gemeente aan huis
Gemeenteblad (GVOP)
Regelingendatabank 

(CVDR)
Staatscourant
Ruimtelijke Plannen.nl
Anders      

IBO, trede      
Anders      
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1 Inleiding
De regeling reiskostenvergoeding is  uitgebreid met de mogelijkheid van 
fiscale uitruil van reiskosten tegen de beloningscomponenten: bruto salaris, 
vakantiegeld of eindejaarsuitkering, voor zover de ontvangen 
reiskostenvergoeding lager is dan hetgeen wettelijk maximaal per kilometer 
onbelast mag worden verstrekt. Deze wijziging is budgettair neutraal voor 
de gemeente, omdat het een belastingtechnische uitruil betreft. Het 
Gezamenlijk Georganiseerd Overleg (GGO) heeft hierover op 23 september 
2015 overeenstemming bereikt.

Verder is de vergoeding dienst- of studiereizen in de regeling 
reiskostenvergoeding aangepast in die zin dat voortaan de Reisregeling 
binnenland en het Reisbesluit Binnenland van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt gevolgd. Het Georganiseerd 
Overleg heeft hierover op 31 mei 2016 overeenstemming bereikt.

Voorgeschiedenis
-  

2 Beoogd effect
Optimalisering van de regeling reiskostenvergoeding.

3 Argumenten
Op grond van artikel 125 Ambtenarenwet en 160 van de Gemeentewet is het 
college verplicht, respectievelijk bevoegd, arbeidsvoorwaarden voor het 
gemeentepersoneel vast te stellen. Op grond van artikel 107e Gemeentewet 
heeft de raad deze bevoegdheid voor de griffie.

4 Kanttekeningen
geen 

5 Advies vanuit bedrijfsvoering en andere clusters
Voorstel is opgesteld door HRM Servicepunt71.

6 Uitvoering
Publicatie van de regeling.

Bijlage(n):

1. Regeling reiskostenvergoeding Leiderdorp
2. Reisregeling Binnenland
3. Reisbesluit Binnenland


