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Geachte leden van de raad,

Op 13 februari 2019 stelde de Fractie Gemeentebelangen Midden-Groningen vijf schriftelijke

vragen aan het college. Hieronder herhalen we kort de vragen, gevolgd door het antwoord van het

college.

De vragen:

1. Welke en hoeveel gerechtelijke procedures zijn er het afgelopen jaar 2018 en 2019 geweest

tegen de gemeente door burgers, bedrijven en/of organisaties? Graag zien wij een uitsplitsing per

sector.

2. Welke kosten zijn hier mee gemoeid geweest, zowel intern als extern?

3. Welke en hoeveel procedures heeft de gemeente zelf aangespannen tegen burgers, bedrijven

en/of organisaties in 2018 en 2019? Graag zien wij een uitsplitsing per sector.

4. Als vraag 2, maar dan in relatie tot vraag 3

5. Kunt u aangeven of de uitkomsten van bovenstaande “marktconform” zijn?

Het antwoord:

U vraagt om een uitsplitsing van zaken die tegen de gemeente aangespannen werden en van zaken

die de gemeente zelf aanspande. Die uitsplitsing maken wij niet in onze systemen. Het komt echter

zeer zelden voor dat de gemeente procedeert tegen haar inwoners/ bedrijven om de simpele reden

dat het bestuursorgaan (meestal het college) het bevoegde orgaan is om het besluit te nemen. Het

bestuursorgaan bepaalt dus de uitkomst van een aanvraag of verzoek en heeft de daarbij

behorende bevoegdheden om dit indien nodig ook af te dwingen. Tegen het besluit of tegen het

afdwingen hiervan wordt opgekomen in een juridische procedure door burgers, bedrijven en/of

organisaties. Dit vormt dus het overgrote deel van de procedures.
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Vraag 1 en 3 en vraag 2 en 4 zullen we dus tezamen beantwoorden.

Met betrekking tot vraag 1 en 3 het volgende:

Om antwoord te geven op uw vraag maakten we een overzicht uit ons zaaksysteem van alle

documenten die betrekking hebben op een juridische procedure. Vervolgens vroegen we de teams

om dit overzicht te controleren en indien nodig handmatig aan te passen. We filterden

dubbeltellingen eruit en kwamen op deze wijze tot de volgende conclusies:

In 2018 Liepen er 58 procedures bij een gerechtelijke instantie. De uitspraak zal in een aantal van

die zaken pas in 2019 volgen. In 2019 starten er tot nu toe (19 maart 2019) 16 procedures bij een

gerechtelijke instantie. In de bijlage vindt u een uitsplitsing van het aantal procedures per team.

De zaken zijn ondergebracht bij het team waar het primaat ligt. Er zullen over het algemeen

echter meerdere teams bij een procedure betrokken zijn. De rechtszaken die betrekking hebben op

de uitgeplaatste taken (zoals de taken van de Omgevingsdienst Groningen) maken geen onderdeel

uit van dit overzicht. De teams die in 2018 en 2019 geen rechtszaken hadden namen we ook niet op

in dit overzicht.

Met betrekking tot vraag 2 en 4 het volgende:

De interne uren voor een gerechtelijke procedure registreren wij niet afzonderlijk. Het is dus niet

mogelijk om de interne uren die besteed zijn aan de procedures voor u inzichtelijk te maken.

Wij hebben de medewerkers echter wel gevraagd naar ervaringcijfers. Die lopen sterk uiteen.

Ingewikkelde en langlopende procedures kunnen soms wel 200 interne uren vergen, terwijl

kortlopende procedures met gemiddeld 10 interne uren zijn afgerond. Er zijn overigens veel meer

kortlopende dan langlopende procedures. U ziet in de bijlage dat het merendeel van de zaken door

het BWRI worden afgehandeld., Dit betreffen over het algemeen kortlopende zaken (gemiddeld 10

uur).

De externe kosten voor gerechtelijke procedures registreren we aan de hand van facturen van

advocaatkantoren. De advocaatkosten waren in 2018 126.640 euro. In 2019 bedragen de

advocaatkosten tot nu toe 23.443 euro. Dit zijn de totale advocaatkosten. Dit betreft ook adviezen

over zaken die niet eindigen in gerechtelijke procedures. Het verder uitsplitsen naar zaak is een

zeer tijdrovende klus waarvoor het college vanuit het oogpunt van schaarse ambtelijke capaciteit

(nog) geen opdracht gaf.

Met betrekking tot vraag 5, of deze kosten marktconform zijn, kunnen we slechts aangeven dat de

werkzaamheden van de advocaat aanbesteed worden waardoor het tarief marktconform zal zijn. Of

de gemeente Midden-Groningen in vergelijking met andere gemeente veel rechtzaken heeft weten

we niet. Cijfers van andere gemeenten laten zich overigens ook lastig duiden omdat elke gemeente

zijn eigen specifieke karakter en uitdagingen kent.
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Het college vindt 58 rechtzaken per jaar op ruim 60.000 inwoners echter een relatief bescheiden

aantal, al heeft het natuurlijk altijd haar aandacht om dit aantal waar mogelijk nog te

verminderen. Het college gaat er daarbij van uit dat we professionele ambtenaren in dienst hebben

die hun werk goed en efficiënt willen doen. Waar mogelijk faciliteren we de organisatie hier ook

in. Dat doen we bijvoorbeeld door aandacht te (blijven) besteden aan juridische kennis en kunde

bij onze medewerkers. Ook andere aspecten van juridische kwaliteitszorg hebben in 2019 wederom

onze aandacht.

We hopen uw vragen hiermee naar tevredenheid te hebben beantwoord. Uiteraard zijn wij altijd

bereid om hierop een nadere toelichting te geven.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder

Burgemeester Gemeentesecretaris
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Bijlage overzicht rechtszaken per team

Aantal
rechtszaken
2018

Aantal
rechtszaken
2019

• BWRI (=Bedrijf voor
werk, re-integratie en
inkomen)

• BWRI Werkbedrijf
• BWRI Inkomen en

voorzieningen
• BWRI Stafbureau

26 10

• IBOR (Bedrijfsbureau)
• IBOR (Team A)
• IBOR (Team B)
• IBOR (Team C)
• IBOR (Team D)

1 0

• Ruimtelijke
ontwikkeling

• Omgevingskwaliteit
• Economie en

projectmatige
ontwikkeling

8 3

• Sociale uitvoering
backoffice

• Sociaal beleid
• Sociale teams

14 1

• Belastingen
• Basisregistratie

8 2

• Griffie 1 0

Totaal 58 16



 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

13 februari 2019 

 

Gerechtelijke procedures 

 

Het college/ de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen  
schriftelijk te beantwoorden: 

1. Welke en hoeveel gerechtelijke procedures zijn er het afgelopen jaar 2018 en 
2019 geweest tegen de gemeente door burgers, bedrijven en/of organisaties? 
Graag zien wij een uitsplitsing per sector. 

2. Welke kosten zijn hier mee gemoeid geweest, zowel intern als extern? 

3. Welke  en hoeveel procedures heeft de gemeente zelf aangespannen tegen 
burgers, bedrijven en/of organisaties in 2018 en 2019? Graag zien wij een 
uitsplitsing per sector. 

4. Als vraag 2, maar dan in relatie tot vraag 3 

5. Kunt u aangeven of de uitkomsten van bovenstaande “marktconform” zijn? 

 

Hans Haze  

Fractievoorzitter 

Gemeentebelangen MG 

 

 

 
 

 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-
raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/ 

 

https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/
https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/

