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Verkort de weg naar werk

In deze nieuwsbrief:
1. Besluit gemeente Rijswijk
2. Vakbondscontributie

1. Besluit gemeente Rijswijk
SW-medewerkers en nieuw beschut medewerkers van De Binnenbaan die formeel in dienst
zijn bij de gemeente Rijswijk ontvangen in de maand november €500,- bovenop hun salaris.

Waarom?
Een werkgever mag ervoor kiezen om aan de eigen medewerkers iets extra’s te geven. De gemeente Rijswijk heeft
ervoor gekozen om de SW-medewerkers en nieuw beschut medewerkers €500,- bovenop het salaris te geven.
Door de hoge kosten en de hoge energieprijzen is dat natuurlijk fijn. Het bedrag wordt uitbetaald met het salaris in
november en heeft geen gevolgen voor regelingen en toeslagen (zoals bijvoorbeeld huurtoeslag en zorgtoeslag).

Medewerkers in dienst bij andere gemeenten

Helaas geven niet alle werkgevers extra geld aan hun medewerkers. Alleen de gemeente Rijswijk doet dit. De
gemeente Zoetermeer en de gemeente Leidschendam-Voorburg doen dit bijvoorbeeld niet. Dit is ook niet verplicht.
Medewerkers die niet in dienst zijn bij de gemeente Rijswijk ontvangen geen €500,We begrijpen dat dit oneerlijk kan voelen. Bij De Binnenbaan is iedereen gelijk. Omdat iedereen onder een andere
cao valt of een andere formele werkgever heeft, zijn er soms toch verschillen.

2. Vakbondscontributie
Ben jij lid van een vakbond? Dan kan je jouw lidmaatschap voor 50% terugkrijgen van De Binnenbaan. Val jij onder de
cao SW dan kan je 50% uitruilen met je eindejaarsuitkering. We noemen dit fiscaal voordeel. Als je hiervan gebruikt
wilt maken, vul dan de formulieren in die je per post hebt gekregen van je vakbond en lever ze daarna in bij de leidinggevende voor 15 november. Je leidinggevende kan er dan voor zorgen dat de brief bij de salarisadministratie terecht
komt. Lever de brief op tijd in zodat we het met het salaris van december kunnen uitbetalen.
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