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K.C. de Witte Paul Krugerstraat 1 0118-487337  
    
ONDERWERP    

Rechtszaken, vragen Omroep Zeeland 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
 
Omroep Zeeland heeft ons per mail op 16 juni 2017 diverse vragen gesteld over het aantal 
rechtszaken van 2014 tot en met de eerste helft van 2017 bij de gemeente Vlissingen.  
 
Wij hebben deze vragen op 27 juli 2017 zorgvuldig en uitgebreid beantwoord, voorzien van 
een toelichting. Wij hebben vrijwel alle gevraagde gegevens verzameld en verstrekt met 
uitzondering van enkele maanden van de gevraagde periode en de advocaatkosten. Ons 
antwoord ging vergezeld van een uitgebreide toelichting welke wij eveneens aan uw raad per 
brief kenbaar maakten.   
 
Hierna zocht Omroep Zeeland herhaald contact om alsnog de advocaatkosten te verkrijgen. 
De omroep hanteerde daarbij ook het argument dat Vlissingen de enige gemeente van 
Zeeland was die weigerde deze gegevens te verstrekken. Na navraag onzerzijds bij de andere 
gemeenten, bleek dit overigens onjuist. 
    
Na beraad over het herhaalde verzoek hebben wij ons standpunt - en dus onze gemotiveerde 
weigering tot het verstrekken van de advocaatkosten - op 23 augustus 2017 herbevestigd aan 
de omroep. Ook dit herbevestigde standpunt hebben wij uw raad doen toekomen. Vervolgens 
heeft de omroep de fractievoorzitters benaderd over dit onderwerp.  
 
Wij willen ons standpunt in deze zaak graag nogmaals aan uw raad toelichten. Inmiddels 
bereikten ons ook vragen van het CDA hierover. Hierna beantwoorden wij deze vragen 
eveneens.   
 
Ter veiligstelling van de economische en financiële belangen van de gemeente en ter voor- 
koming van onevenredige benadeling van de belangen van de gemeente (een weigerings- 
grond op basis van de Wet openbaarheid van bestuur), hebben wij de advocaatkosten niet 
aan de omroep en/of andere media verstrekt. Indien deze gegevens in de openbaarheid 
komen, kunnen, bij een mogelijk toekomstige aanbesteding, advocatenkantoren hieruit 
afleiden welke mogelijke omzet zij zouden kunnen genereren bij dienstverlening aan de 
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gemeente Vlissingen. Zij zouden mogelijk hun tarieven hierop kunnen aanpassen c.q. 
baseren.  
 
Bovendien zijn de gevraagde gegevens niet gerubriceerd in onze administratie voorhanden. 
De gemeente heeft uiteraard wel alle facturen, maar voor de beantwoording van de door de 
omroep gestelde vragen moet voor elke individuele factuur bekeken worden of de factuur 
gaat over een rechtszaak of algemeen advies. Het vergt een forse administratieve 
inspanning (meerdere werkdagen) om deze gegevens aan te leveren.  
 
Uiteraard is voor raadsleden alle gevraagde informatie (eventueel onder geheimhouding) altijd 
beschikbaar.   
 
Ten aanzien van kosten van andere externe inhuur (bijvoorbeeld onderzoeksbureaus, externe 
adviseurs, schoonmaak etc.) geldt - evenals bij de advocaatkosten - dat de totaalkosten niet in 
de openbare jaarrekening van de gemeente worden vermeld. Wanneer deze kosten bij de 
gemeente worden opgevraagd toetsen wij dit aan de Wet openbaarheid van bestuur en 
bekijken wij van geval tot geval of deze informatie wordt verstrekt, dan wel in een openbare 
nota wordt vermeld. Evenals bij de advocaatkosten wegen wij in dergelijke gevallen af of het 
verstrekken de gemeente en/of de betrokken externe partij onevenredig benadeeld.   
 
Ten aanzien van de door het CDA gestelde vraag ten aanzien van andere rechtszaken, geldt 
dat alle soorten rechtszaken in het verstrekte overzicht zijn opgenomen.    
 
Wij hopen ons standpunt voldoende te hebben toegelicht en de gestelde vragen adequaat te 
hebben beantwoord.  
 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,  de burgemeester, 
 

 
 
 
 
mr. drs. ing. M. van Vliet    drs. A.R.B. van den Tillaar 
 


