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Wolfs, Madeleine (M)

Van: Jan van der Grinten <Jan.van.der.Grinten@kvdl.com>
Verzonden: maandag 6 april 2020 14:28
Aan: Wolfs, Madeleine (M)
CC: 'Jos Heijmans'
Onderwerp: Kosten juridische bijstand

Geachte mevrouw Wolfs-Corten, 
 
Burgemeester Heijmans legde mij uw brief aan hem van 3 april jl. voor met het verzoek daarop namens 
hem te reageren. Ik stel voorop dat mijn e-mail van 3 april jl. en uw schrijven elkaar hebben gekruist. 
 
In uw brief bericht u dat de gemeente weigert de kosten voor juridische bijstand te vergoeden die de 
burgemeester heeft gemaakt in verband met uw brief van 13 maart jl. In die brief hebt u hem namens het 
college verzocht om informatie in verband met een Wob-verzoek. De toelichting van uw brief komt erop 
neer dat het college de burgemeester slechts om feitelijke medewerking heeft gevraagd en niet om een 
juridische beoordeling in het kader van de Wob. Die stelling miskent echter dat uw brief van 13 maart jl. wel 
degelijk een aantal juridische vragen oproept en het niet meer dan logisch is dat een bestuurder die 
daarmee geconfronteerd wordt, juridische bijstand inroept. Ik licht dat hierna toe.  
 
De juridische vragen die uw brief oproept, zijn in ieder geval de volgende: 
 

 Betreft het onderwerp waarover informatie wordt gevraagd een bestuurlijke aangelegenheid van het 
college en is het college bevoegd deze informatie te vragen? 

 Als het college die bevoegdheid heeft, is degene aan wie het verzoek is gericht dan verplicht 
daaraan medewerking te verlenen? 

 Welke informatie is te beschouwen als informatie die betrekking heeft op genoemde bestuurlijke 
aangelegenheid, en welke niet?  

 
Het ligt voor de hand dat de burgemeester zich een beeld wil vormen van het antwoord op dergelijke 
vragen, die immers de in uw brief vooronderstelde juridische positie van het college en hemzelf betreffen 
en, in het verlengde daarvan, ook die van de Wob-verzoeker. Burgemeester Heijmans heeft deze kwestie 
inmiddels ook met de commissaris van de koning besproken, die eveneens van mening blijkt te zijn dat de 
burgemeester uit hoofde van zijn functie aanspraak kan maken op vergoeding van de kosten voor 
juridische bijstand. Immers, bij het neerleggen van zijn taken is afgesproken dat de volledige rechtspositie 
van de burgemeester intact zou blijven. 
 
Nu de vragen om informatie naar aanleiding van het Wob-verzoek aan de burgemeester middels mijn 
schrijven van 3 april jl. zijn afgedaan, rest alleen de betaling van de nota voor de aan hem verleende 
noodzakelijke juridische bijstand. Om verdere onnodige kosten te voorkomen verzoek ik u dringend binnen 
30 dagen de nota van 3 april 2020 te voldoen. 
 
Vriendelijke groet,  
 

Jan van der Grinten 

Advocaat / Attorney-at-law 
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