
 

 

 
 
 
 
Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert 
Wilhelminasingel 101 
6001 GS  Weert 
 
Weert, 20 mei 2021 
 
 
Onderwerp: verzoek op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur 
 
 
Geacht College, 
 
 
Op 21 oktober 2020 hebben wij schriftelijke vragen gesteld conform artikel 40 van 
het Reglement van orde m.b.t. gemaakte juridische kosten. 
Wij begrijpen dat de beantwoording van deze vragen niet binnen de gestelde 
termijn van 30 dagen heeft kunnen plaatsvinden. Echter heden bijna 7 maanden 
later en na meerdere verzoeken van onze zijde, middels e-mail, rondvraag 
commissie, persoonlijk en telefonisch contact, blijft de beantwoording nog steeds 
uit. In de laatste mailwisseling werd aangegeven dat men ermee bezig is maar dat 
het een omvangrijke vraag is die veel tijd vergt om te beantwoorden, tevens kon 
men niet aangegeven wanneer het antwoord dan wel verwacht werd.  
Voor onze fractie is dit volstrekt onacceptabel. 
De controlerende taak is één van de rollen van de gemeenteraad. Door 
bovengenoemde handelswijze worden wij hierin ernstig belemmerd en rest ons 
niets anders dan een verzoek te doen op basis van de Wet Openbaarheid van 
Bestuur. 
 
Bij deze verzoeken wij, Fractie Duijsters, krachtens de Wet Openbaarheid van 
Bestuur het antwoord op de navolgende vragen: 
 
1) Hoeveel bezwaarschriften zijn er vanaf 2018 tot heden ingediend bij de      

gemeente? 
 
2) Wat is de verdeling per portefeuillehouder? 
 
3) Hoeveel ambtelijke uren zijn hierop ingezet? 
 



 

 

4) Wat is het totaal aan kosten gemaakt door de gemeente voor de inhuur 
van juridische bijstand en proceskosten voor procedures bij de 
rechtbank, afdeling bestuursrecht, vanaf maart 2018 tot heden? 

 
5) Wat is het totaal aan kosten gemaakt door de gemeente voor de inhuur 

van juridische bijstand en proceskosten voor procedures bij de Raad 
van State, vanaf maart 2018 tot heden? 

 
6) Hoe is de verdeling van deze kosten per portefeuillehouder?  
7) Hoeveel ambtelijke uren zijn er bij vraag 4 en 5 ingezet? 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
Fractie Duijsters 
N.d. H.C.M. Duijsters 
 
 
 


