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Geachte BSD-fractie, 

In uw brief van 27 mei 2016 stelt u ons vragen ex art. 39 vragen betreffende de beantwoording van 

vragen op een eerder WOB- verzoek betreffende onkostenvergoedingen, reiskosten en huisvestingskosten 

van burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris/algemeen directeur. 

Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt. 

Vraag ļ Wat is de standplaats van burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris in het 

kader van onkostenvergoedingen in de periode 1 januari 2014 tot heden? Ik verzoek u 

mij dit aan te geven per individuele functionaris. 

Antwoord De standplaats van iedere functionaris is het stadskantoor van deze gemeente. 

Vraag 2 Hoe is tot het besluit tot bepaling van de standplaats(-en) gekomen? 

Antwoord Inzake de standplaats behoefde geen besluit te worden genomen. Het stadskantoor is voor 

die functionarissen van oudsher de standplaats. 

Vraag 3 Wanneer is dit besluit genomen? 

Antwoord Niet van toepassing 

Vraag 4 Wie van de burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris ontvangen er een 

vergoeding voor woon-werk-verkeer? 

Antwoord Alleen de gemeentesecretaris. 

Vraag 5 Hoe hoog is deze vergoeding? 

Antwoord Deze vergoeding bedraagt î 1.715,00 per jaar op basis van jaarkaart openbaar vervoer conform 

ons bedrijfsvervoerplan. Daarnaast is overeengekomen dat bij autogebruik in verband met 

avondvergaderingen een vergoeding van 6 0,19 per kilometer geldt. 



Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Drs. J.E. Dik, 

bereikbaar via telefoonnummer 0164-277531. 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 

portefeuillehouder 

politiek ambtsdragers, 

burgemeester, 

portefeuillehouder 

personeelszaken, 

w e t h o u d e r 


