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Met ontsteltenis heeft SPA kennis genomen van een juridisch gevecht dat reeds twintig jaar door de gemeente
gevoerd wordt over de verkoop en levering van vastgoed aan de Leyenbroekerweg na de herbestemming van het
klooster in 2002, zie bijlage.
Uit documentatie blijkt dat de gemeente daarbij aan advocaatkosten minstens 8 ton heeft betaald en aan
vonnis/proceskosten minstens 4 ton.
Bovendien heeft de rechtbank en ook het hof geoordeeld dat de gemeente onrechtmatig beslag legde voor een
totaalbedrag van circa 90 miljoen op meerdere holdings en privébezittingen inclusief de woning van een inwoner.
Beslagene kon daardoor jaren geen salaris ontvangen, geen betaalrekening openen, zelfs niet met pensioen gaan en
zijn gezin moest in totale verwarring leven.
Vraag 1
SPA ontvangt van u graag binnen de in het RvO gestelde termijn een overzicht van de totale kosten die de gemeente
gemaakt heeft in deze kwestie waarbij in ieder geval opgenomen
a) Kosten voor juridische bijstand (advocaat, notaris, juridisch advies e.d.)
b) Vonnis/proceskosten en andere gerechtelijke kosten
c) Kosten voor inhuur van niet-juridische adviseurs (onderzoeksbureau’s, deskundigen e.d.)
d) Ambtelijke kosten (eventueel een schatting indien niet exact voorhanden)
e) Overige kosten (indien gemaakt)
Vraag 2
Waar gaat het in dit juridisch gevecht om en wat is de financiële waarde van het betwiste?
Vraag 3
Wat is het financiële risico dat de gemeente loopt in deze kwestie?
SPA denkt daarbij o.a. aan nog te verrichten (al dan niet betwiste) betalingen en aan mogelijke schadevergoedingen
aan beslagen en geschade partijen (proceskosten, winstderving e.d.).
Vraag 4
Waarom zijn de zwaarst mogelijke middelen van beslaglegging en ontneming van eigendommen met aantasting van
hypotheken ingezet, hoe lang werd beslag gelegd, waarom oordeelden de rechtbank en het hof dat de beslaglegging
onrechtmatig was, waarom moest de notaris de onrechtmatige ontneming terugdraaien en werd deze veroordeeld tot
een boete van € 10000?
Vraag 4
Wat was/is het publieke belang dat deze zaak zo lang duurt, zo veel gemeenschapsgeld kost en er niet eerder minnelijk
geschikt werd? Hoeveel processen zijn er gevoerd en hoe vaak is de gemeente in het gelijk gesteld?
Vraag 6
Op welke termijn en op welke wijze denkt het college een punt achter deze zaak te zetten?
Vraag 7
Is de raad eerder door het college uitvoerig ingelicht over de omvang van de kosten, het verloop van het geschil en de
acties die de gemeente heeft ondernomen?
Zo ja, dan wil SPA graag de data en de betreffende documenten ontvangen.
Zo nee, dan wil SPA gezien de omvang van de kosten weten waarom de raad niet eerder uitvoerig werd ingelicht.
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