2011 | 86

Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland van 16 juni 2011, nr. 201123630, tot afkondiging van hun besluit
inzake de wijziging van de Tijdelijke
regeling zakelijke reis- en verblijfkosten
2011.
Gedeputeerde Staten maken bekend dat hun
besluit van 16 juni 2011, nr. 2011-23630, inzake de
wijziging van bovenbedoelde regeling als volgt
luidt:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

d	de dinercomponent als de tijd tussen
18.00 uur en 21.00 uur in de dienstreis
valt: € 20,00 (was € 19,57);
e	de logiescomponent als men voor de
dienstreis elders moet overnachten:
€ 82,35 (was € 83,01);
f	de ontbijtcomponent, mits men voor de
dienstreis ook elders heeft moeten
overnachten: € 8,05 (was € 8,11).
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag na
afkondiging in het Provinciaal Blad.

overwegende dat bij circulaire van 10 december
2010 is bekend gemaakt dat de Minister van
Binnenlandse Zaken diverse maximum bedragen
in de Reisregeling Binnenland per 1 januari 2011
heeft aangepast;

Vastgesteld 16 juni 2011

gelet op artikel 10 van de Tijdelijke regeling
inzake zakelijke reis- en verblijfkosten 2011
alsmede op het Tijdelijk mandaatbesluit
personeelszaken 2005;

de algemeen directeur
dhr. T. Kampstra

besluiten:
Artikel 1
artikel 10, eerste lid van de Tijdelijke regeling
zakelijke reis- en verblijfkosten 2011 als volgt aan
te passen:
1	De werkelijk gemaakte verblijfskosten worden
in verband met een dienstreis aan de hand
van overlegde originele bewijsstukken
vergoed op basis van de volgende maximum
bedragen:
a	de dagcomponent voor de kleine uitgaven
overdag: € 4,22 voor ieder vol etmaal
(was € 4,15);
b	de avondcomponent voor de kleine
uitgaven ’s avonds, mits men voor de
dienstreis ook elders moet overnachten:
€ 12,61 (was € 12,41);
c	de lunchcomponent als de tijd tussen
12.00 uur en 14.00 uur in de dienstreis
valt: € 13,22 (was € 12,94);
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Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

Uitgegeven op 30 juni 2011
Namens Gedeputeerder Staten van Noord-Holand,
T. Kampstra, provincieciesecretaris.

