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Geachte heer Van den Kieboom, beste Piet,

Zoals met u afgesproken bevestig ik u met deze brief het besprokene in ons gesprek van woensdag 22 februari 2017,

Wij hebben met elkaar gesproken over uw brief van 3 januari 2017 en uw eerdere brieven.

In deze brieven heeft u vragen gesteld over de rechtspositie van ambtenaren en die van de gemeentesecretaris in het 
bijzonder.

Aan ons gesprek namen ook deel: uw fractiegenoot de heer Van der Kallen, onze raadsgriffier de heer Terstappen en 
adviseur P&O de heer Eysbach.

U heeft aangegeven dat met de beantwoording van uw eerdere brieven bij u een gevoel is achtergebleven van 
onvoldoende beantwoording van uw vragen.

In ons gesprek is een toelichting gegeven op uw vraag over de verleende ontheffing van de verhuisplicht aan de 
gemeentesecretaris. Ook is toegelicht dat zij een kilometervergoeding krijgt voor woon- werkverkeer in die situaties dat 
het reizen huiswaarts met openbaar vervoer niet meer mogelijk of verantwoord is. Het betreft in het bijzonder de situaties 
van avondvergaderingen en -bijeenkomsten.

U heeft aangegeven moeite te hebben met het toekennen van een reiskostenvergoeding in bedoelde situaties, terwijl het 
de eigen keuze van de functionaris is om zich niet in Bergen op Zoom te vestigen.

We hebben vervolgens gezamenlijk vastgesteld, dat deze besluiten de bevoegdheid zijn van het college en 
arbeidsrechtelijk ook niet zomaar kunnen worden teruggedraaid ook al zou het college dat wensen.

U heeft aangegeven dat voor u hiermee dit onderwerp voldoende is besproken.
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Wij nemen uw signaal ter harte en we hebben vastgesteld dat naar de toekomst toe de verhuisplicht of vestiging in de 
regio voor topambtenaren wel een onderwerp van zorgvuldige weging in de selectie zal zijn.

Tot slot heeft u aangegeven dat met dit gesprek de vragen in uw vier brieven voldoende zijn beantwoord.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 
burgemeester,

^Dhr. dr. F.A. Petter-


