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Geachte leden van de gemeenteraad,

ln de vergadering van uw raadscommissie van donderdag 14 december jl. en in uw raadsvergadering
van 21 december 2017 hebben wij, bij de behandeling van het Actieplan lntegrale Veiligheid 2018,
gesproken over de Spreekuurrechter. Daarover heb ik u ook geÏnformeerd bij brief van 20 december
2017.

Op 9 januari 2018 heb ik met de President van de rechtbank Zeeland - West-Brabant, mevrouw mr
M. Koek, kort hierover gesproken. Bij brief van 16 januari 2018, welke u reeds ter informatie is

toegezonden, heb ik de President gevraagd om te bezien of het mogelijk is om bij de rechtbank de

Spreekuurrechter (of vergelijkbare laagdrempelige rechtspraak) te introduceren.

De reactie van de President van de rechtbank Zeeland - West-Brabant op mijn verzoek treft u ter
informatie bijgesloten aan.

lk vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd en houd u uiteraard op de hoogte van
verdere ontwikkelingen met betrekking tot dit onderwerp.

De eester van Roosendaal,

mr. J L. Niederer
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Geachte heer Niederer,

Hartelijk dank voor uw brief van l7 januari jl

Uit uw brief begrijp ik dat - naast de reeds bestaande rechtspraakvoorzieningen in de locaties Bergen op
Zoom, Breda" Middelburg en Tilburg - er ook lokaal in de gemeente Roosendaal nog een aanvullende
behoefte aan rechtspraak lijkt te bestaan.

De rechtbank Zeeland- West-Brabant is bereid om in overleg met de gemeente Roosendaal deze

behoefte aan rechtspraak nader te verkennen en te onderzoeken of het mogelijk is om - bij wijze van
experiment - een vorm van laagdrempelige rechtspraak daarop te laten aansluiten.

Ik ga er vanuit dat voor deze verkennende fase de heer Vermeeren als contactpersoon bij uw gemeente

gaat optreden om informatie over en rryeer te delen en mogelijkheden met elkaar te bespreken. Wij
zullen dan ook contact opnemen met de heer Vermeeren.

Met vriendelijke groet,

namens de rechtbank Zeeland-West-Brabant,

Koek
dent

Uw persoongegevcne en - indien van loepass¡ng - d¡e van uw cl¡ént wordên voor zover nod¡g, len bohoeve vsn een goode proccsvocring vorw6rkl in

eon rcg¡Etrel¡êsystocm ven de rechlbenk.


