
 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN LOKAAL DINKELLAND EX ART. 35 REGLEMENT VAN ORDE 
d.d. 12 januari 2019 

Onderwerp:  Open Lucht Museum Ootmarsum (OLMO): Hoger Beroep tegen uitspraak   
 Kantonrechter d.d. 20-02-2018. 

De feiten: 
De fractie heeft kennis genomen van de uitspraak van de Kantonrechter, waarbij voor recht ver-
klaard wordt, dat de gemeente Dinkelland gehouden is tot betaling van een bedrag van  
€ 300.000,--  te voldoen in 10 jaarlijkse termijnen van € 30.000,= aan het OLMO, vermeerderd met 
de wettelijke rente.  
De fractie heeft vernomen dat het college tegen dit vonnis Hoger Beroep heeft ingesteld. 

In de Gemeentewet (Titel III) zijn o.a. de bevoegdheden van de gemeentelijke bestuursorganen 
geregeld.  

 Artikel 160, lid 1 onder f.:  geeft het college de bevoegdheid te besluiten namens de  
gemeente, het college of de raad tot het voeren van o.a. rechtsgedingen of handelingen ter  
voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in  voorkomen-
de gevallen anders beslist.  
  
 Artikel 160, lid 3: bepaalt dat het college, ook alvorens is besloten tot het voeren van een  
rechtsgeding, alle conservatoire maatregelen neemt en doet wat nodig is ter voorkoming van verja-
ring of verlies van recht of bezit. 

 Artikel 169, lid 4: het college geeft de raad vooraf alle inlichtingen over de uitvoering van  
de bevoegdheden, bedoeld in artikel 160, eerste lid onder …. f…… indien de raad daarom  
verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. In het laat-
ste geval neemt het college geen besluit nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen 
en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.  

 Artikel 169, lid 5: indien de uitoefening van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 160,  
eerste lid onder f. geen uitstel kan leiden, geeft het college in afwijking van het vierde lid de  
raad zo spoedig mogelijk inlichtingen over de uitoefening van deze bevoegdheid en het ter zake 
genomen besluit. 

De vragen: 

1. Op welk artikel van de gemeentewet baseert het college haar bevoegdheid Hoger Beroep in te 
    stellen?  
2. Is het college met ons van oordeel, dat het instellen van Hoger Beroep ingrijpende gevolgen kan 
    hebben voor onze gemeente en dan doelen wij op de voorliggende (heldere) uitspraak van de    
    Kantonrechter in relatie tot de kosten van de procedure van Hoger Beroep? 
3. Waarom heeft het college de raad niet vooraf geconsulteerd en de gelegenheid gegeven zijn 
    eventuele wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen? 

Fractie Lokaal Dinkelland, 

Benny Tijkotte


