
Overzicht tegemoetkoming kosten GS/CvdK 2021 

Het betreft hier vergoedingen voor kosten die daadwerkelijk gemaakt zijn, deze zijn geen onderdeel 
van de bedrijfsvoeringskosten. 

* Bedragen variëren onderling in verband met het feit dat het kosten zijn gemaakt voor zakelijke 
reizen met de eigen auto, dan wel openbaar vervoer. 
** Bedragen variëren onderling in verband met verschil in afstand tussen woonplaatsen 
gedeputeerden en Middelburg, alsmede gebruik eigen auto dan wel openbaar vervoer. 

 

Commissaris van de Koning 

Polman, J.M.M. 
Buitenlandse reizen      €    0,00   
Reis- en verblijfkosten binnenland *    €    0,00 
Woon- en werkverkeer**     €    0,00 
Totaal        €    0,00 

 

Leden Gedeputeerde Staten 

Bat, J. de  
Buitenlandse reizen      €     0,00 
Reis- en verblijfkosten binnenland *    €     0,00 
Woon- en werkverkeer**     € 456,52 
Totaal        € 456,52 

 

Maas, A.J. van der 
Buitenlandse reizen      €     0,00 
Reis- en verblijfkosten binnenland *    €     0,00 
Woon- en werkverkeer**     €     0,00 
Totaal        €     0,00 

 

Pijpelink, A. 
Buitenlandse reizen      €     0,00 
Reis- en verblijfkosten binnenland *    €     0,00 
Woon- en werkverkeer**     €     0,00 
Totaal        €     0,00 

 

Velde, B.L.L. van der 
Buitenlandse reizen      €      0,00 
Reis- en verblijfkosten binnenland *    €      0,00 
Woon- en werkverkeer**     € 1305,62 
Totaal        € 1305,62 
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