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Betreft

RAADSINFORMATIE

inzake toezegging van de burgemeester om de
gemeenteraad een overzicht van juridische procedures ter beschikking
te stellen die in het kalenderjaar 2013 zijn afgerond

Samenvatting
Bij deze raadsinformatiebrief treft u ter informatie een overzicht aan, waarin de
juridische procedures zijn opgenomen, die in het kalenderjaar 2013 zijn afgerond.
1. Wat is de aanleiding?
De burgemeester heeft tijdens de bespreking van de jaarstukken van 2013 - en
specifiek tijdens de bespreking van het jaarverslag 2013 - de gemeenteraad
toegezegd een overzicht ter beschikking te stellen waarin de juridische
procedures zijn opgenomen, die in 2013 zijn afgerond, inclusief de strekking van
de uitspraak van de rechter.
2. Wat willen we bereiken?
Deze raadsinformatiebrief heeft als doel deze toezegging gestand te doen.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
Het overzicht betreft een gecomprimeerd overzicht van de afgeronde juridische
procedures, kalenderjaar 2013. De reden voor comprimeren is u op toegankelijke
wijze een beeld te geven.
In het overzicht zijn de afgeronde bezwaarschriften niet opgenomen, omdat bij
dit soort juridische procedures de gemeente zelf heroverweegt en niet een
onafhankelijke rechter een oordeel vormt.
Voor de duidelijkheid geven wij aan dat alle rechtsgedingen, die bij de
bestuursrechter aan de orde zijn geweest, door een burger zijn gestart.
Bij de zaken, die bij de civiele rechter zijn geweest, ziet u in de betreffende
overzichten of de gemeente of de betreffende derde deze heeft geïnitieerd.
a. Inspraak en communicatie
Niet van toepassing.
b. Vervolgtraject besluitvorming
Niet van toepassing.
4. Wat mag het kosten?
Niet van toepassing.
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5. Bij deze raadsinformatiebrief horen de volgende bijlagen:
Overzicht afgeronde juridische procedures, kalenderjaar 2013.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wethouders
de loco- EFtaris
de biXciemeester
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