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Onderwerp

Dagvaarding betreffende civiele vordering tot vergoeding van schade (standplaats
oliebollen Stationsplein).

Voorstel

A. Te besluiten om verweer te voeren in de rechtszaak, waarvoor de dagvaarding is
uitgebracht.

B. De (loco-) burgemeester opdracht te laten verlenen aan mevrouw mr. D. Reijnart van
Aben & Slag Advocaten of, bij verhindering, een kantoorgenoot, om de burgemeester en
daarmee tevens de gemeente in die rechtszaak te veftegenwoordigen en om de belangen
van de gemeente Weert te behartigen.

Inleiding

In maart/april 2OI7 is de inschrijving/toewijzing geweest voor de standplaatsen voor
oliebollen in het seizoen 20L7-20L8. Dat is uitgevoerd op basis van de nieuwe regeling,
zoals die in juli 2016 door het college was vastgesteld.
Tegen de toewijzing van de standplaats op het Stationsplein is bezwaar gemaakt en
verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter ingediend. Dat heeft na de
uitspraak van de voorzieningenrechter o.a. geleid tot een wijziging in de toewijzing van de
standplaats op het Stationsplein. Daarbij werd de standplaats aan een andere persoon
toegewezen dan de persoon, aan wie die standplaats aanvankelijk werd toegewezen.
Laatstgenoemde persoon heeft nu de gemeente gedagvaard. Daarmee start de civiele
procedure, waarin door eiser schadevergoeding wordt geëist. In die procedure is
gerechtelijke bijstand verplicht, wanneer de gemeente verweer tegen die eis wenst in te
dienen. Daarom moet de gemeente allereerst "advocaat stellen".

Beoogd effect/doel

In te vullen doot het B&.W secretaríaat:

X.eru<oor¿ ¡ Niet akkoord
E Gewijzigde versietr Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder

t Anders, nl.:
Beslissing d.d.: 31 maart 2020 Nummer De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 2
Pagina 1

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeuillehouder

VTH - Juridische zaken

Wim Gootzen
(049s-s7s636 )

drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk

B&W-voorstel:
DJ-990756

Zaaknummer:
990509

Publicatie:

S B w

GG

W

MvdH

W

TG

w

WVE

W

PS

akkoord

bespreken

Soort besluit: Besluit college

Weert,
26 maart 2020

rl



In het kader van het indienen van verweer tegen de eis om schadevergoeding en het
daartoe verplicht zijnde "advocaat stellen" is het nodig dat het college formeel besluit om
verweer in te dienen en dat vervolgens de burgemeester aan een advocaat opdracht
verleent om hem als burgemeester, die de gemeente in en buiten rechte
veftegenwoordlgt, in de procedure te vertegenwoordigerr ell om de belangen van de
gemeente in die procedure te behartigen. Dat houdt tevens de machtiging in voor de
advocaat om in de procedure de burgemeester en de gemeente te vertegenwoordigen.

Argumenten

Mevrouw mr. D. Reijnart heeft voor de gemeente Weeft eerder ook al de

bestuursrechtelijke procedures betreffende de standplaats voor oliebollen op het
Stationsplein namens het college behandeld. Daardoor is zij vertrouwd met de

onderliggende dossierstukken.

Kanttekeningen en risico's

Het is de vraag of er dekking vanuit de WA-verzekering bestaat voor het geval de
gemeente tot vergoeding van de schade wordt veroordeeld. Er is namelijk onvoldoende
duidelijkheid of er over de schadeclaim, die al eerder bij de gemeente werd ingediend,
afdoende contact en vooroverleg is geweest met de WA-verzekeraar, waarbij de gemeente
de WA-verzekering heeft afgesloten, en of thans in voldoende mate wordt voldaan aan de
polisvoorwaarden daa rover.

Financiële, personele en juridische gevolgen

In de dagvaarding wordt gesproken over een eis tot schadevergoeding van circa
€50.000,00.

Duurzaamheid

n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

n.v.t.

Gommunicatie/participatie

n.v.t.
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