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Onderwerp 
Beslissing op verzoek om schadevergoeding en vergoeding kosten rechtsbijstand van de heer T. van 
de Poppe  

Samenvatting 

Op 19 december 2018 heeft de gemeenteraad het besluit genomen de heer T. van de Poppe als lid van 
de rekenkamercommissie Woerden per 1 januari 2019 te ontslaan. Tegen het besluit tot ontslag heeft  
de heer T. van de Poppe bezwaar gemaakt. De commissie bezwaarschriften heeft op 22 juli 2019 
geadviseerd het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het genomen besluit zodanig te wijzigen dat 
de heer T. van de Poppe niet is ontslagen, maar dat zijn lidmaatschap op 1 januari 2019 is beëindigd. 
De raad heeft op 5 september 2019 besloten dit advies over te nemen.  

De heer T. van de Poppe is hiertegen in beroep gegaan. Op 20 oktober 2020, verzonden op 22 oktober 
2020, heeft de rechtbank Midden-Nederland  uitspraak gedaan. Het beroep is gegrond verklaard,  het 
besluit omtrent het beëindigen van het lidmaatschap is vernietigd en de rechtbank heeft bepaald  om  
de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand te laten. De gemeenteraad is hiermee niet 
gevraagd een nieuw besluit te nemen met betrekking tot het beëindigen van het lidmaatschap.  

Op 29 december 2020 heeft de gemeenteraad het verzoek van 28 december 2020 om 
schadevergoeding en vergoeding van de kosten van rechtsbijstand ontvangen van de heer T. van de 
Poppe. Door middel van uitgaande brief met registratienummer xxxx brengt de gemeenteraad de heer 
T. van de Poppe op de hoogte van zijn besluit om het verzoek af te wijzen.  

 

Gevraagd besluit 
De raad besluit: 
1. Het verzoek om schadevergoeding en vergoeding van de kosten van rechtsbijstand, ingediend door 

de heer T. van de Poppe op 28 december 2020, ontvangen op 29 december 2020, af te wijzen en 
de heer T. van de Poppe hier middels uitgaande brief met registratienr. Xxxxx over te informeren. 

 
 

Participatieproces 
n.v.t.  

 
 

Wat willen we bereiken 
De heer T. van de Poppe informeren over het besluit het verzoek om schadevergoeding en vergoeding 
van de kosten voor rechtsbijstand af te wijzen.  



 

Wat gaan we daarvoor doen 
De heer T. van de Poppe middels uitgaande brief met registratienummer xxxx informeren over het 
besluit.  

 

Argumenten 
Het verzoek om schadevergoeding ex titel 8.4 Awb af te wijzen: 
De rechtbank Midden-Nederland oordeelt expliciet dat het besluit in primo en het besluit op bezwaar  
juist waren. Om die reden heeft de rechtbank de rechtsgevolgen in stand gelaten en de gemeenteraad 
niet gevraagd een nieuw besluit te nemen wat betreft het beëindigen van het lidmaatschap van de 
rekenkamercommissie van de heer T. van de Poppe. Er bestaat geen causaal verband tussen het 
vernietigde besluit en de door de heer T. van de Poppe geclaimde schade. Daarom wordt aan de heer 
T. van de Poppe geen schadevergoeding toegekend.  
Verzoek om vergoeding kosten rechtsbijstand 
Het bezwaar is terecht ongegrond verklaard. Een vergoeding van de kosten van rechtsbijstand – over 
kort gezegd de bezwaarfase -  is daardoor niet aan de orde. Daarom wordt ook dit verzoek afgewezen. 

 

Kanttekeningen, risico's en alternatieven 
n.v.t. 

 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
n.v.t.  

 

Communicatie 
n.v.t. 

 

Vervolgproces 
De heer T. van de Poppe zal via zijn gemachtigde op de hoogte worden gesteld over het besluit van de 
gemeenteraad 

 

Bevoegdheid raad 
De gemeenteraad is bevoegd een besluit te nemen over een schadeclaim gericht aan de 
gemeenteraad.  

 
 

Bijlagen 
- Raadsbesluit (D/21/009063) 
- Concept-uitgaande brief (D/21/009059) 

 
 



 

RAADSBESLUIT 
D/21/009063 

 
 
 
 
 

Onderwerp: Beslissing op verzoek om schadevergoeding ex titel 8.4 Algemene wet bestuursrecht 
en vergoeding kosten rechtsbijstand van de heer T. van de Poppe 

 
 

De raad van de gemeente Woerden; 
 
 
 

gelezen het voorstel d.d. 10 februari 2021 van: 

- het Presidium 

 
gelet op het bepaalde in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht; 
-  

b e s l u i t: 

1. Het verzoek om schadevergoeding ex titel 8.4 Algemene wet bestuursrecht en vergoeding van 
de kosten van rechtsbijstand, ingediend door de heer T. van de Poppe op 28 december 2020 
af te wijzen en de heer T. van de Poppe hier middels uitgaande brief met registratienr. 
D/21/009059 over te informeren. 

 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

openbare vergadering, gehouden op 17 februari en voortgezet op 
18 februari 
 

 De griffier, 
 
 
 

drs. M.J.W. Tobeas 

De voorzitter, 
 
 
 

V.J.H. Molkenboer 

 

 
 





meer wenst te blijven van de rekenkamercommissie van Woerden en dat dit ook niet meer tot de 
mogelijkheden behoort omdat – kortgezegd - het aantal leden is teruggebracht van vijf naar drie en de 
commissie inmiddels door andere personen is bemenst.  
 
U betoogt voorts dat uw cliënt genoodzaakt is geweest om juridische bijstand in te roepen tegen het 
onjuist genomen ontslagbesluit en de geheimhouding op het aan het ontslag ten grondslag gelegde 
‘geheime’ stuk de Verkenning van de heer De Jong. Die kosten van rechtsbijstand dienen vergoed te 
worden. 
  
Besluit op uw verzoek om schadevergoeding en op de kosten van rechtsbijstand 
Wij wijzen uw verzoek om schadevergoeding en om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand af. 
Onderstaand motiveren wij ons besluit 
 

• Verzoek om schadevergoeding ex titel 8.4 Awb 
 
De rechtbank Midden-Nederland heeft in de uitspraak van 20 oktober 2020, verzonden op 22 oktober 
2020, het beroep dat u namens uw cliënt heeft ingediend gegrond verklaard. De onrechtmatigheid van 
het bestreden besluit staat daarmee vast. Wat voorts vaststaat, is dat de rechtbank de rechtsgevolgen 
van het vernietigde besluit in stand heeft gelaten. De rechtbank heeft dit gedaan omdat zij van oordeel 
is dat de oorspronkelijk gegeven motivering in de beslissing op bezwaar wel juist was en het besluit 
kon dragen. Te weten, dat uw cliënt niet geschikt is, ook niet in een nieuwe samenstelling van de 
RKC, om te functioneren als lid van de RKC. Hij beschikt daartoe niet over de noodzakelijke 
competenties, aldus de rechtbank. In navolgende rechtsoverweging 7 heeft de rechtbank uitvoerig 
gemotiveerd om welke redenen zij de rechtsgevolgen in stand laat. 
  
“7. De rechtbank ziet aanleiding de rechtsgevolgen in stand te laten, omdat de in het advies van de 
commissie bezwaarschriften van 22 juli 2019 gegeven motivering het bestreden besluit naar het 
oordeel van de rechtbank kan dragen. De rechtbank stelt daartoe vast dat eiser niet heeft betwist dat 
de RKC in toenmalige formatie niet functioneerde. Voorts heeft eiser zijn eigen gedragingen, zoals 
opgetekend in de Verkenning en weergegeven in het advies van de commissie bezwaarschriften, niet 
betwist. Deze gedragingen bestaan – kort gezegd — uit het meermaals voortijdig verlaten van 
vergaderingen van de RKC, een offensieve houding tijdens vergaderingen en gesprekken en 
onzorgvuldig en ondoordacht communiceren. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder 
daaruit kunnen concluderen dat eiser niet (langer) geschikt is de functie als lid van de RKC te 
vervullen, zowel niet in de toenmalige RKC als in een toekomstige RKC. Met zijn gedragingen heeft 
eiser er namelijk geen blijk van gegeven over de noodzakelijke competenties (op het vlak van 
communicatie en samenwerking) te beschikken voor deelname als lid van een RKC. 
Wellicht heeft eiser met de beste intenties gehandeld, namelijk om het disfunctioneren van de RKC 
aan de kaak te stellen, maar niet op een constructieve en passende manier. Dat het disfunctioneren 
van de toenmalige RKC geheel en alleen te wijten is geweest aan het onvermogen van de overige 
leden van de RKC, ziet de rechtbank dan niet. Eiser heeft daarin een aandeel gehad, waar hij zelf 
verantwoordelijk voor is geweest en waar hij de consequenties van moet dragen. Dat betekent dat de 
beëindiging van het lidmaatschap in stand blijft.” 
 
Uit voorgaande volgt dat de vernietiging van het bestreden besluit enkel betrekking heeft op de 
gewijzigde motivering. De rechtbank overweegt immers expliciet dat zij van oordeel is dat het besluit 
in primo en het besluit op bezwaar juist waren. Dit vormt de reden waarom de rechtbank de 
rechtsgevolgen in stand heeft gelaten en onze raad niet verzocht om een nieuw besluit te nemen. Dat 
nieuwe besluit zou dan namelijk identiek zijn aan het besluit op bezwaar, rechtmatig zijn en dezelfde 
schade bij uw cliënt hebben veroorzaakt. De conclusie luidt hierdoor dat er geen causaal verband 
bestaat tussen de door uw cliënt geclaimde schade en het vernietigde besluit.1 Om die reden 
besluiten wij uw verzoek om schadevergoeding af te wijzen. 
Uw betoog over dat een onderbouwing voor de beëindiging van het lidmaatschap van de 
rekenkamercommissie ontbreekt vanwege de vernietiging van het bestreden besluit, kunnen wij gelet 
op voorgaande niet volgen. Uw standpunt over dat het in stand laten van de rechtsgevolgen in lijn is 

 
1 Zie Hoge Raad, 6 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:18 en Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 28 december 
2016, ECLI:NL:RVS:2016:3462 



met de wens van uw cliënt om geen lid meer te zijn van de rekenkamercommissie van Woerden kan, 
wat daar verder ook van zij, niet leiden tot een vergoeding van geleden schade. Zoals hierboven is 
gemotiveerd, wijzen wij uw verzoek om schadevergoeding af.   
 

• Verzoek om vergoeding kosten rechtsbijstand 
 
Uit voorgaande volgt dat het bezwaar terecht ongegrond is verklaard. Een vergoeding van de kosten 
van rechtsbijstand – over kort gezegd de bezwaarfase -  is onder die omstandigheden niet aan de 
orde. Uw verzoek daaromtrent wijzen wij derhalve tevens af.  
 
In te stellen rechtsmiddel 
Uw verzoek om schadevergoeding is gebaseerd op titel 8.4 Awb. Ingevolge artikel 8:90 lid 2 Awb 
heeft u zich tot ons gericht, alvorens u zich met een dergelijk verzoekschrift tot de rechtbank zou 
willen/kunnen wenden. Onderhavig besluit op uw verzoek om schadevergoeding is een besluit in de 
zin van de Awb. Op grond van artikel 8:4 lid 1 aanhef sub f Awb is dit besluit niet vatbaar voor 
bezwaar en beroep. Mocht u toch bezwaar maken tegen dit besluit (Gemeenteraad van de gemeente 
Woerden, Postbus 45, 3440 AA Woerden), dan zullen wij dit doorsturen aan de rechtbank Midden-
Nederland. Een verzoek om schadevergoeding dient u op grond van artikel 8:90 lid 1 Awb in te dienen 
bij de rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
 
Hoogachtend, 
 
Namens de gemeenteraad 
 
 
 
De griffier     De burgemeester 
 
       
 
 
drs. M.J.W. Tobeas     V.J.H. Molkenboer
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