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Onderwerp: 
Info 2 17-04-2018: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Elliott 01-03- Urn 30-03-2018 

844999 Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Elliott 01-03-2018 
t/m 30-03-2018 (info 2 17-04-2018) 

B & W - Rondvraag 

Registratienummer: 844995 

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Elliott 01-03- t/m 30-03-2018 wordt geaccordeerd. 

Vlissingen, 17 april 2018 

#retaris 
Rob Schiettekatte 
Bestu u rs-/ directiesecretaris 

Agendanummer: Collegebesluit: 

Afdeling, auteur: Intern Advies, J.H. van den Heuvel Gom missievergadering: 

Telefoonnummer: 0118-487306 Raadsvergadering: 

Portefeuillehouder: Registratienummer: 

Datum: Beslissingsbevoegdheid: 
Programma: 
Aard van het stuk: Status: 



Declaratieformuiier 


Bestemd voor leden van het college van Burgemeester en Wethouders voor het declareren van reis- en verbl ijfkosten gemaakt in het 
belang van de gemeente Vlissingen. 

Ondergetekende, ...J. Elliott ................... , lid van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlissingen, 
verklaart dat de onderstaande kosten door hem/haar zijn gemaakt en betaald en dat die kosten zijn gemaakt in het belang van de 
gemeente Vlissingen. 

Datum: 6 april 
2018 

Handteke~ . ,L~ -- ··-·-···-·-·-·- ·-·-·-·-·---·-·--------- 

Datum 
waarop de 
kosten zijn 
gemaakt 

Omschrijving 
Bij reiskosten: bestemming + omschrijving (bijv. Den Haag, VNG) , met wie overleg gevoerd en onderwerp van 
bespreking 
Bij verblijfkosten: omschrijving van de kosten, bij lunch en diner met wie, onderwerp van bespreking. 
Van alle kosten behalve autokilometers bewijsstukken toevoegen! 

Aantal kilometers 
heen en terug 

Bedrag 
gemaakte 
kosten 

01-03 Huisadres - Provinciehuis - stadhuis POVV 16 

02-03 Huisadres - Bruinisse - huisadres Fieldlab Zephyros 122 

09-03 
Stadhuis - Stadhuis Middelburg v.v. Werksymposium meer 

diversiteit in Zeeland 16 

14-03 

15-03 

Huisadres -Waterschap  stadhuis Waterochtend 

Stadhuis - Biesboschstraat 41 , Middelburg v.v. Bezoek NOM-huis 

16 

12 

16-03 Stadhuis - Van der Valk, Middelburg - huisadres Omgevingsplan 2018 16 

19-03 Stadhuis - Stadhuis Terneuzen - huisadres ABRUD 36 
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26-03 

30-03 

Huisadres - Provinciehuis - stadhuis 

Huisadres - Provinciehuis - huisadres 

Informeel AB ZSP 

ontbijtbijeenkomst Provincie 

TOTAAL 

16 

16 

266 

Autokilometers: € 0,28 waarvan € 0, 19 onbelast en € 0,09 ten laste van de eindheffing. 


De declaratie wordt in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. 


Paraaf P&O toetsinr_Ön regelgeving, 
q-~-1-01Jl 

Akkoord, l 20-li -2.0 t c9 u1 



Declaratief orm u I ier 


Bestemd voor leden van het college van Burgemeester en Wethouders voor het declareren van reis- en verblijfkosten gemaakt in het 
belang van de gemeente Vlissingen. 

Ondergetekende, .. .J. Elliott ..... .............. , lid van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlissingen, 
verklaart dat de onderstaande kosten door hem/haar zijn gemaakt en betaald en dat die kosten zijn gemaakt in het belang van de 
gemeente Vlissingen. 

::~:~eken:~?~... - ___ 
Datum Omschrijving Aantal kilometers IBedrag 
waarop de Bij reiskosten: bestemming + omschrijving (bijv. Den Haag, VNG), met wie overleg gevoerd en onderwerp van heen en terug gemaakte 
kosten zijn bespreking kosten 
gemaakt Bij verblijfkosten: omschrijving van de kosten, bij lunch en diner met wie, onderwerp van bespreking. 

Van alle kosten behalve autokilometers bewijsstukken toevoeQen! 
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