
REIS- EN VERBLIJFKOSTEN  
 
Wanneer de griffie werkbezoeken organiseert komen de reis- en verblijfkosten veelal voor 
rekening van de gemeente. In overige gevallen is de vergoeding van deze kosten aan 
raadsleden strak gereglementeerd.  
De reis- en verblijfkosten binnen de gemeente, bijvoorbeeld woon-werkverkeer en maaltijden 
bij avondvergaderingen van de raad, komen niet voor vergoeding in aanmerking, omdat het 
Rijk ervan uitgaat dat die kosten in de algemene onkostenvergoeding zijn begrepen.  

 
Deelname aan cursussen, congressen etc. 
De kosten van deelname van een raadslid aan cursussen, congressen, seminars en 
symposia die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden 
of verzorgd komen voor rekening van de gemeente. 
 
Raadsleden die willen deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet 
door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dienen daartoe een 
gemotiveerde aanvraag in bij de griffier. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke 
informatie en een kostenspecificatie. De kosten komen voor rekening van de gemeente als 
deelname van algemeen belang is in verband met de vervulling. 
 
Reiskosten  
Raadsleden kunnen een vergoeding aanvragen in de reiskosten voor zover het betreft reizen 
buiten de gemeentegrens ter uitvoering van een besluit van de raad. Vergoed kunnen 
worden de kosten van openbaar vervoer of het gebruik van eigen vervoermiddelen. Meer 
hierover is terug te vinden in de Verordening en Rechtspositie raads- en commissieleden en 
de toelichting op de verordening.  
 
Verblijfskosten  
De in redelijkheid noodzakelijk gemaakte verblijfkosten van reizen buiten het grondgebied 
van de gemeente worden aan raadsleden vergoed tot ten hoogste de bedragen, zoals deze 
gehanteerd worden voor ambtenaren in de dienst van de gemeente Den Helder. 
 
Wijze van declareren  
Betaling van kosten op grond van de verordening kan door rechtstreekse toezending van de 
factuur aan de gemeente of betaling uit eigen middelen. Voor vergoeding van kosten wordt 
gebruik gemaakt van een declaratieformulier, in het geval de kosten uit eigen middelen 
vooruit zijn betaald. Het declaratieformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend bij de 
griffier of daartoe aangewezen ambtenaar ingediend, met de originele bewijsstukken. 
 


