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Bestuurlijk (de heer Uitdehaag)

Aanleiding
In het AB van 16 oktober 2019 is gesproken over de schadeloosstelling rond de taakvermindering
door Schagen welke op 4 oktober 2019 is ingegaan. Het AB heeft bij die gelegenheid gevraagd de
schadeloosstelling in één keer te behandelen.
Op 11 november heeft – naar aanleiding van een korte briefwisseling (zie bijlagen) – opnieuw
bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Van de zijde van de gemeente Schagen waren hierbij mevrouw
Van Kampen en de heren Heddes en Swellengrebel aanwezig. Namens de OD NHN waren dit de
heren Uitdehaag, Groot en Van Doorn.
Doel van de memo
Het doel van deze memo is het om u te informeren over de actuele stand van zaken en het
vervolgtraject richting de vergadering van 4 december aanstaande.
Achtergrondinformatie
Door Schagen is in haar brief van 11 oktober (zie ook de AB-Stukken d.d. 16-10) aangegeven dat
zij een schadeloosstelling van € 474.410 willen accepteren. Een meerderheid van het bestuur heeft
zich echter uitgesproken geen onnodige kosten als gevolg van de taakvermindering bij de overige
deelnemers terecht te willen laten komen. Het AB heeft daarom gevraagd eerst de totale hoogte
van de reële schade te berekenen, deze komt uit op een bedrag van € 741.667 (zie bijlage 2a).
Om elkaar tegemoet te komen, op korte termijn een eind aan dit vraagstuk te maken en een
nieuwe juridische procedure te voorkomen heeft de heer Uitdehaag in het bestuurlijk overleg
aangeboden om in minnelijke schikking een vergelijk ter wederzijdse finale kwijting overeen te
komen. Dit leidt tot een klein maar – gelet op de bestuurlijke relatie – acceptabel financieel risico
voor de OD NHN.
Benadrukt is dat wij het minnelijke overleg natuurlijk voeren onder voorbehoud van alle rechten en
weren. Indien blijkt dat er – tegen onze verwachting in – toch geen minnelijke schikking tegen
finale kwijting wordt bereikt dan vervalt het minnelijke voorstel en kan daar in of buiten rechte
geen enkele aanspraak op worden gemaakt.
Afgesproken is dat het college van Schagen dit in haar vergadering van 19 november bespreekt en
kort daarna uitsluitsel geeft of zij dit aanbod van de bestuursvoorzitter accepteert.
Gevraagd
Het AB wordt gevraagd kennis te nemen van deze tussenstand in het proces en een nazending in
het kader van de besluitvorming op 4 december ter behandeling af te wachten. Dit voorstel wordt
geschreven zodra de reactie van B&W door het DB ontvangen is.
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DB OD NHN Brief finale kwijting schadeloosstelling en

Schagen brief met reactie schikking en ingebrekestelling.
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