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Geachte heer Van der Velde,
Op 6 juli 2016 ontvingen wij van u het rekenkamerrapport over de omvang van
juridische advisering bij de gemeente Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. U stelt ons in
het kader van bestuurlijk hoor en wederhoor in de gelegenheid om te reageren op uw
rapport. Met deze brief ontvangt u onze reactie.
Wij zijn blij met uw constatering dat de omvang en aard van de juridische advisering van
de gemeente Hillegom niet opvallend is in vergelijking met andere gemeenten en er
geen aanleiding is om te twijfelen aan de juridische kwaliteit van onze besluitvorming.
Wij willen op twee punten reageren.
Ten eerste heeft u in uw conclusie is onder meer het volgende opgenomen.
"Alleen Hillegom maakte in de onderzoeksperiode structureel meer gebruik van externe
Inhuur in ruimtelijke procedures. Dat hangt mogelijk samen met de gekrompen
capaciteit (in fte) van de stafafdeling. Hillegom heeft ook het hoogste budget voor
bijstand van de huisadvocaat."
Reactie: met het vertrek van de juridisch controller in 2010 is er voor gekozen om deze
vacature niet in te vullen. Dit wordt gedeeltelijk opgevangen door het budget voor
externe advisering te verruimen.
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Ten tweede hebben wij nog enkele opmerkingen over de drie 'best practices'. Hier willen
wij ook op reageren.
Best practice 1:
"Het beschikken o verJuridische kwallteitszorg, bijvoorbeeld zoals vormgegeven in het
VA T-systeem van Lisse, verdient aanbeveling."
Reactie: verhogen van de Juridische kwaliteit in de hele organisatie vinden wij belangrijk.
Met het samengaan van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen ontstaat een groter
juridisch team dat daaraan kan bijdragen. Het beschikken over en hanteren van een
systeem voor juridische kwaliteitszorg zal na 1 januari 2017 worden ingevoerd, al dan
niet conform het systeem van Lisse.
Best practice 2:
"Mediation in diverse vormen, onder meer toegepast en Lisse en Noordwijkerh out,
vermindert het aantal bezwaren."
Reactie: in 2013 is een start gemaakt met het voeren van pre-mediation gesprekken in
de bezwaarfase. Sinds 2014 is het de standaard werkwijze om na ontvangst van een
bezwaarschrift pre-mediation toe te passen. Dit werpt zijn vruchten af. In 2014 zijn 3
van de in totaal 17 bezwaarschriften ingetrokken na pre-mediation. In 2015 zijn dit er
18. Deze werkwijze zetten wij voort.
Best practice 3:
"Woz in eigen beheer pakt gunstig uit in Noordwijkerhout."
Reactie: de uitvoering van de Woz hebben wij sinds 2009 uitbesteed aan Cocensus. Wij
zijn tevreden over de kwaliteit en adequate uitvoering door Cocensus.
Vragen?
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, neemt u dan contact op met
Irene van der Mark. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0252) 537298 of per e-mail
i.vandermark@h illegom.nl.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders

ing. G.P van Lierop
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Geachte heer van der Velde,
Wij hebben de volgende reactie op de voorliggende concept rapportage van
het onderzoek naar de aard en de omvang van juridische procedures in de
gemeente.
Scope van het onderzoek
Bij aanvang in dit proces is aan u meegegeven dat de scope van dit
onderzoek duidelijker kon worden gesteld. Deze onduidelijkheid lag aan de
titelvoering 'omvang van juridische advisering' waarbij vervolgens als
onderzoeksopdracht de 'aard en omvang van juridische procedures 'werd
genoemd. Wat wij hiermee aangeven is dat de titel van uw rapport niet
aansluit op het onderzoek dat u heeft uitgevoerd. De juridische advisering in
een gemeente is naar onze mening namelijk meer dan de aard en omvang
van juridische procedures alleen.
Onderzoeksresultaat
Wij kunnen ons vinden in de onderstaande samenvattende constatering van uw
rekenkamer:
"De omvang van de juridische advisering in de onderzoeksgemeenten vertoont,
in de onderzochte beleidsterreinen, geen significante verschillen. Datzelfde kan
gezegd worden in relatie tot de referentiegemeenten, waarbij het aantal
procedures eerder aan de lage kant is. Dat leidt tot de conclusie dat de omvang
van de juridische advisering in Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout niet
opvallend is. De aard van de juridische advisering is dat evenmin. Doorgaans
betreft het interne voorbereiding van bezwaar- en beroepzaken en soms
privaatrechtelijke zaken. In uitzonderingsgevallen wordt met goede redenen
gebruik gemaakt van extern advies.
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De omvang en aard van de Juridische procedures in de drie onderzochte
gemeenten geeft geen aanleiding om te twijfelen aan de Juridische kwaliteit
van de besluitvorming in deze gemeenten. In aansluiting hierop is nog een
aantal 'best practices'te benoemen:
-

Het beschikken over Juridische kwaliteitszorg, bijvoorbeeld zoals
vormgegeven in het VAT-systeem van Lisse, verdient aanbeveling

-

Mediation in diverse vormen, onder meer toegepast en Lisse en
Noordwijkerhout, vermindert het aantal bezwaren

-

Woz in eigen beheer pakt gunstig uit in Noordwijkerhout'

Op 2 punten in uw rapport willen wij graag een nuancering aanbrengen.
In uw rapport stelt u dat de ureninzet van Lisse voor de afhandeling van
bezwaren tegen Wob-verzoeken mogelijk niet goed is ingeschat bij
afwezigheid van een tijdregistratie. Aan de andere kant zou het gebruik van
een tijdregistratie kunnen bewijzen dat Wob verzoeken zeer uiteen kunnen
lopen in complexiteit. Complexe Wob verzoeken vragen veel meer tijd dan
redelijk eenvoudige. Niet is onderzocht of het bij Lisse om complexe Wob
verzoeken zou gaan. Dit zou de verhoogde ureninzet eenvoudig kunnen
verklaren.
Onder stafafdeling geeft u aan dat Lisse over te weinig privaatrechtelijke
kennis beschikt, terwijl die wel vaker nodig is. Wij willen dit nuanceren door
aan te geven dat er onvoldoende capaciteitsinzet met privaatrechtelijke
kennis aanwezig is waardoor een groter beroep op externe deskundigheid
wordt gedaan. De capaciteit die aanwezig is beschikt over voldoende
privaatrechtelijke kennis om de vraagstukken het hoofd te kunnen bieden.
Het is de verhouding vraag en aanbod wat hier uit balans is.
Heeft u nog vragen over deze brief, neemt u dan contact op met mw. R:
Hermans. Haar gegevens vindt u bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,
Het college van Lisse,

J.W. Schellevis
secretaris

mevrouw W.M. Spruit
burgemee ter
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Geachte commissie,
In het kader van het bestuurlijk hoor en wederhoor zond u ons de rapportage van uw onderzoek
naar de omvang van de juridische advisering.
Wij hebben kennis genomen van uw rapportage en kunnen ons hierin vinden. Wij zullen bezien
of de VAT-systematiek zoals die in Lisse wordt gehanteerd, ook voor Noordwijkerhout bruikbare
elementen bevat.
met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders
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drs. G. Goedhart
burgemeester
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