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Samenvatting 

Voorgesteld wordt desgewenst bijstand te verlenen aan (oud-)ambtenaren, (oud-) 

bestuurdersen/of (oud-)raadsleden die door of namens de heer Hoenderdos worden 

opgeroepen als getuige of anderszins persoonlijk worden aangesproken. 

Inleiding 
De directe aanleiding voor dit besluit is de mededeling van de advocaat van de heer 

Hoenderdos, de heer Van Schie, dat hij een voorlopig getuigenverhoor wil starten en daartoe 

twee met name genoemde ambtenaren wil oproepen als getuige. 

Probleemstelling 

De heer Hoenderdos heeft een horecagelegenheid aan de Kromme Spieringweg 489 in 

Vijfhuizen, De Koperen Hemel. De heer Hoenderdos is van mening dat hij door de gemeente 

is tegengewerkt in het proces voordat hij uiteindelijk de bouwvergunning voor zijn restaurant 

heeft gekregen. Hij heeft op een gegeven moment een klacht ingediend. Die is onderzocht 

door een extern bureau. Dat heeft niet tot een bevredigende oplossing voor de heer 

Hoenderdos geleid. Daarna is een adviescommissie ingesteld die ook niet tot een voor beide 

partijen acceptabele oplossing is gekomen. 

Het college heeft altijd het standpunt ingenomen dat er geen sprake is van onrechtmatig 

handelen en dat er dus geen aansprakelijkheid wordt erkend. Vanwege de lange 

behandelingsduur was het college wel bereid om de overmatige werkzaamheden te 

compenseren en om uit coulance iets te doen omdat er te veel tijd gemoeid is geweest met 

de verlening van de bouwvergunning. 

Uiteindelijk is de zogeheten Kafkabrigade ingeschakeld, wat geleid heeft tot een 

overeenkomst met de heer Hoenderdos. 

Begin 2012 heeft de advocaat van Hoenderdos meegedeeld dat de heer Hoenderdos 

besloten heeft de gang naar de rechter in te zetten. Recent is meegedeeld dat de heer 

Hoenderdos bij een voorlopig getuigenverhoor twee met name genoemde (oud-)ambtenaren 

wil oproepen en gevraagd om informatie over hun woonplaats. 

Wij betreuren dit, maar kunnen niet voorkomen dat (oud-)ambtenaren, of (oud-)bestuurders 

of (oud-)raadsleden, worden opgeroepen als getuige. 
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Volgvel 2 

Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap en goed bestuur willen wij betrokkenen echter 
wel, zoveel als mogelijk is en voor zover betrokkenen dit wensen, juridische bijstand 
aanbieden. Het hangt af van de omstandigheden hoe dit verder zal verlopen. Het is nog niet 
duidelijk hoe de heer Hoenderdos een procedure zal inkleden. Er is nog geen verzoek 

gedaan tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor bij de rechter. Naar verwachting 
zal hij dit tegen de gemeente richten, zodat degenen die worden genoemd als getuigen, niet 
ook zelf in rechte worden aangesproken. Ook is nog niet duidelijk of nog meer ambtenaren, 

of bestuurders of raadsleden, zullen worden betrokken in deze procedure. 
Dit besluit geldt voor iedereen, zowel (oud-)ambtenaren, (oud-)bestuurders als (oud-) 

raadsleden die worden opgeroepen als getuige of anderszins persoonlijk worden 
aangesproken door of namens de heer Hoenderdos in verband met het functioneren als 
ambtenaar, bestuurder of raadslid. 

Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 

1. indien (oud-)ambtenaren, (oud-)bestuurders en/of (oud-)raadsleden worden 
opgeroepen als getuige of anderszins persoonlijk worden aangesproken in verband 

met het functioneren als ambtenaar, bestuurderen/of raadslid wordt hen juridische 
bijstand aangeboden; 

2. betrokkenen te informeren over dit besluit; 
3. deze nota ter informatie naar de raad te sturen. 
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