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Na eerdere raadsvragen onzerzijds en een herhaaldelijke toezegging om dit dossier voortvarend op te 
pakken ontvingen wij 20 februari 2019 opnieuw een klacht (naam klachtindiener weggelaten)inzake de 
claim van de Erven van Leeuwen. De gemeente heeft per schrijven d.d. 30 januari 2019 excuses gemaakt 
en volgens de klachtindiener met vermelding van enkele onjuistheden. Ook zou de hoofdsom zijn 
overgemaakt. 

4. Is het juist dat er geen contact is opgenomen en een afspraak is geweest om deze kwestie persoonlijk 
te bespreken?
Zoals aangegeven bij de eerdere beantwoording op deze vraag (raadsvraag nr. 17) heeft betrokkene  een 
brief ontvangen van het college waarin is aangegeven dat de door de erfgenamen geclaimde bedragen 
zijn overgemaakt. Ook zijn door het college excuses gemaakt. De portefeuillehouder heeft eveneens 
telefonisch contact opgenomen met betrokkene.

5. Is het juist dat er zonder overeenstemming met de wederpartij een bedrag is overgemaakt?
Zoals aangegeven bij de eerdere beantwoording op deze vraag (raadsvraag nr. 17) is de hoofdsom, zoals  
geclaimd namens de erfgenamen  overgemaakt – dit is voor hen dus een bekend bedrag. De 
incassokosten zijn ook betaalbaar gesteld.

6. Gelet op het feit dat deze kwestie nog immer niet tot een wederzijds bevredigende uitkomst leidde en 
juridische stappen dreigen vragen wij u wat u gaat doen om dit wel tot een goed einde te brengen.
Wij herkennen niet dat voor dit specifieke onderdeel, cq de nabetaling n.a.v. de aanleg van de rotonde, er 
geen wederzijds bevredigende oplossing is. Daarnaast hebben wij het gehele dossier voorgelegd aan onze 
huisadvocaat om te kijken hoe wij dit dossier naar de toekomst toe op een goede wijze kunnen oplossen.

7. Kunt u met ons delen welke procedure/stappenplan u gevolgd heeft om een dergelijke claim af te 
handelen? Wordt deze procedure aangepast om te zorgen dat dit niet weer een burger/bedrijf of 
instelling zal overkomen?
Zoals wij al eerder hebben aangegeven is hier sprake van een incident. De monitoring vindt plaats via het 
financieel systeem. In de organisatie wordt toezicht gehouden dat betalingen ook tijdig plaats vinden.


