
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 5 oktober 2010, 
nr. 2010-58314, tot de afkondiging van 
hun besluit inzake de intrekking van 
artikel 11 van de Reis- en pensionkosten-
regeling in verband met woon-werk-
verkeer 2000.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken 
bekend dat hun bovenbedoelde besluit van 
5 oktober 2010, nr. 2010-58314 als volgt luidt:

Het college besluit:

1  tot intrekking van artikel 11 van de Reis- en 
pensionkostenregeling in verband met woon-
werkverkeer 2000;

2  te bepalen dat dit besluit in werking treedt 
met ingang van 23 oktober 2010.

Haarlem, 5 oktober 2010.

Gedeputeerde staten voornoemd;

J.W. Remkes, voorzitter.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 21 oktober 2010.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

H.W.M. Oppenhuis de Jong.
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Bijlage bij besluit Gedeputeerde staten, 
nr. 2010-58314

Het in te trekken artikel 11 van de Reis- en 
pensionkostenregeling in verband met woon-
werkverkeer 2000 luidt:

De cadeaufiets

Artikel 11
1  Gedeputeerde staten verstrekken aan de 

betrokkene op aanvraag een cadeaufiets, 
indien deze fiets gebruikt wordt voor woon-
werkverkeer en indien de betrokkene afziet 
van andere tegemoetkomingen ter zake van 
het woon-werkverkeer, hieronder de 
parkeerkaart/-plaats inbegrepen.

2  Een combinatie van het gebruik van een 
cadeaufiets en een tegemoetkoming voor 
openbaar vervoer is slechts mogelijk wanneer 
de betrokkene de fiets minimaal een half jaar 
aaneengesloten voor het gehele traject woon-
werkverkeer gebruikt.

2  De maximale cataloguswaarde van de 
cadeaufiets mag het bedrag van € 749,– niet 
overschrijden. Gedeputeerde staten vergoeden 
hiervan maximaal € 454,– en het bedrag dat 
rest wordt in een keer op het bruto salaris van 
betrokkene in mindering gebracht.  

4  De betrokkene aan wie door gedeputeerde 
staten een cadeaufiets is verstrekt kan daarbij 
kiezen uit één van de volgende opties:

 a  een geldbedrag van maximaal € 113,45 
uitgekeerd in waardecoupons;

 b  een fietsverzekering, zoals aangeboden in 
het Fietsproject provincie Noord-Holland; 

 c  twee strippenkaarten van 45 strippen per 
jaar, gedurende een periode van drie jaar.

5  De betrokkene die door een verhuizing met 
een fiets naar het werk kan komen en aan de 
criteria voldoet om in aanmerking te komen 
voor een cadeaufiets, kan daar in afwijking 
van artikel 10, tot een half jaar na de ver-
huizing alsnog aanspraak op maken.
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