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Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over juni 2021 wordt conform 
geaccordeerd.

Vlissingen, 6 juli 2021 

de secretaris,

mr. drs. ing. M. van Vliet

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

Collegebesluit:
Commissievergadering:
Raadsvergadering:

Registratienummer:

Beslissingsbevoegdheid:

Status:

Portefeuillehouder:

Datum:
Programma:
Aard van het stuk:



Declaratieformulier (juni 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, de heer A.R.B. van den Tillaar, 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 in de maand juni 2021.

Datum:

Handtekening:

1 juli 2021

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

4/6 Vlissingen huisadres - Heinkenszand - Vlissingen stadhuis iz Havendriehoek 47

21/6 Vlissingen huisadres - Middelburg Waterschap - Vlissingen stadhuis iz OZO kerngroep 23

23/6 Vlissingen huisadres - Heinkenszand vv iz Havendriehoek 50

25/6 Vlissingen huisadres - Ouwerkerk vv iz burgemeesterskring 104

Totaal 224

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,
Akkoord,

Paraaf P&O toetsing aan regelgeving,

224 * 0,28 = 62,72
P00374  224
P00271  62,72


