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Spreekuurrechter

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 ter informatie bijgesloten
aantreft, heb ik de President gevraagd om te bezien of het mogelijk is om bij de rechtbank de
Spreekuurrechter (of vergelijkbare laagdrempelige rechtspraak) te introduceren.

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

Hoogachte
De bu van Roosendaal,

mr. J.M Niederer
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Geachte mevrouw Koek, flWU,
ln de vergadering van de raadscommissie, donderdag 14 december jl., tijdens de behandeling van
het Actieplan lntegrale Veiligheid 2018 heeft raadslid de heer M. van Heumen mij gevraagd naar
de mogelijkheden tot het invoeren van de Spreekuurrechter. Wij spraken al hierover tijdens de
Nieuwjaarsreceptie van de Orde van Advocaten.

Uit nader onderzoek heb ik begrepen dat de Spreekuurrechter in het arrondissement Noord-
Nederland lijkt te voorzien in een behoefte. Rechtzoekenden, rechtsbijstandsverleners, mediators
maar ook de spreekuurrechters zelf zijn zo tevreden dat is besloten om de proef (gestart op 1

oktober 2016) te verlengen, voorlopig tot I mei 2018. Echter, de Spreekuurrechter is elders in het
land nog niet ingevoerd. Het Regeerakkoord omarmt laagdrempelige rechtspraak. Mogelijk dat
deze (of een daarvan afgeleide) vorm van rechtspraak na de voornoemde proefperiode in één of
meerdere arrondissementen wordt ingevoerd ter uitvoering van genoemd Regeerakkoord.

lk heb de gemeenteraad toegezegd de ontwikkelingen op dit terrein nauwlettend te blijven volgen.
Bovendien heb ik aangegeven dit verzoek bij u onder de aandacht te brengen, hetgeen ik hierbij
graag doe. Mag ik u vragen te bezien of het ook mogelijk is om bij uw rechtbank de
Spreekuurrechter (of vergelijkbare laagdrempelige rechtspraak) te introduceren.

lk ben u altijd bereid om dit verzoek nader aan u toe te lichten.

De eester van Roosendaal,

Gemeente Roosendaal

Stadserf 1, postbus 5000

4700 KA Roosendaal

Telefoon 14 0165

Telefax 0'165 579 338

E-mail info@roosendaal.nl

lnternet www.roosendaal.nl
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