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Onderwerp Kosten bezwaarschriftenprocedure HbH+

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeling

in de cyclus?

Nee

Beteidsterrein Thuiszorg

PortefeuiItehouder wethouder Raaijmakers

Schriftelijke vraag

ln het dossier HbH+ is na een mistukte poging tot mediation de bezwaarprocedure gestart.
Bij een bezwaarprocedure kunnen bezwaarmakers (voordat een bestissing is genomen op het
bezwaarschrift) een verzoek doen om een vergoeding van een deel van de proceskosten. Zo komen
voor vergoeding van kosten in bezwaar in aanmerking de kosten van het opstetten van het
bezwaarschrift en de kosten voor het verschijnen op een hoorzitting en -wanneer de gang naar de
rechter votgt- de kosten voor het verschijnen op de rechtszitting. Een proceskostenvergoeding
wordt alleen uitgekeerd wanneer een bezwaar gegrond wordt verktaard.

De VLP-fractie heeft hierover de navotgende vragen:

1. Hoeveel bezwaartrajecten lopen er in dit dossier?

2. Wat is het bedrag dat per ctiënt zou kunnen worden uitgekeerd wanneer zij in het getijk

worden gestetd (waarbij in ogenschouw genomen atte componenten die voor een

tegemoetkoming in de proceskosten in aanmerking komen)?

3. Wat is de hoogte van de proceskosten die de gemeente tot nu toe zetf heeft gemaakt in dit
dossier?

4. Wetke kosten verwacht de gemeente nog te maken?

Namens de fractie van de VLP,

Arwen van Gestel



Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Er zijn op dit moment 154 bezwaarschriften in behandeting.

2. Als het bezwaarschrift van een ctiënt gegrond wordt verklaard en wordt herroepen, dient de

gemeente de proceskosten te vergoeden. Deze bedragen € 501,- per punt, waarbij 1 punt wordt
toegekend voor etk ingediend bezwaarschrift en 1 punt voor etk bezwaar, waarbij
bezwaarschrijver tijdens de hoorzitting is verschenen.

3. De teden van de commissie voor de bezwaarschriften is presentiegeld verschutdigd voor de
hoorzittingen die hebben ptaatsgevonden. Gezien de comptexiteit van deze zaak en de vete
juridische procedures die tandetijk rond dit vraagstuk spelen, worden wij in de procedure
ondersteund door de stadsadvocaat. De tot op heden gemaakte totaalkosten bedragen

€,39.449,-.

4. Daar is op dit moment nog geen uitspraak over te doen en afhanketijk van het vervolg.

Hoogachtend,
Het cotlege van burgemeester en wethouders,
Namens deze,

lnge Raaijmakers,

Wethouder vitate wijken en dorpen, openbare ruimte, welzijn en HbHptus


