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Bijlage(n):
1342721 Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Stroosnijder over

oktober 2021 (Rondvraag 2 09-11-2021)

B & W - Rondvraag
Registratienummer: 1342713

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Stroosnijder over oktober 2021 wordt conform 
geaccordeerd.

Vlissingen, 9 november 2021

de plv. gemeentesecretaris,
! 4

R.G. Hendrikse

Agendanummer:
Afdeling, auteur: Intern Advies, J.H. van den Heuvel 
Telefoonnummer: 0118-487306

Collegebesluit:
Commissievergadering:
Raadsvergadering:

Portefeuillehouder: Registratienummer:

Datum:
Programma:
Aard van het stuk:

Beslissingsbevoegdheid:

Status:



Declaratieformulier oktober 2021

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, ... S. Stroosnijder......................................, 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: 2-11- 
2021

Handtekening:

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

14-o kt station Souburg-station Goes-station Souburg themabijeenkomst verkeersveiligheid - € 10,60

TOTAAL € 10,60

P00277  10,60



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.

Vlissingen,.......................................... Paraaf P&O toetsing aan regelgeving,

Akkoord,
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Dagretour

8 Vlissingen Soub. 
Goes

S Stroosnijder

2e klasse

14-10-2021

<

|

Ticket nr. 29962139

l

i

Hou je identiteitsbewijs gereed 
voor controle.

VOUWEN

(aan #

Zet Flex Dal 
Voordeel

Reis met 
40% korting 
voor € 5 
p/mnd

V
ns.nl/Teisfiex

Voordat je op reis gaat...

1 Zorg dat dit ticket leesbaar en in zijn geheel
geprint is.

2 Neem een geldig identiteitsbewijs mee
(paspoort, ID-kaart of rijbewijs).

VOUW JE TICKET

Stap 1

i

Stap 3

Bij gebruik van dit ticket gelden de e-ticketvoorwaarden Bij vervoer door NS gelden de algemene 
vervoervoorwaarden van NS (AVR-NS) (gedeponeerd bij KvK te Utrecht, nr 30124362). Bij reizen met 
andere vervoerders gelden de Algemene voorwaarden stads- en streekvervoer (gedeponeerd bij Rb 
Den Haag, nr 32/2015). Voorwaarden worden op verzoek toegezonden Rechten en plichten van 
spoorreizigers zijn vastgelegd in Europese Verordening 1371/2007 Zie ns.nl/voorwaarden.

!


