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Gemeente moet miljoenen betalen om grondzaak
uit jaren 70
De gemeente Vijfheerenlanden moet een schadevergoeding van ruim 90 miljoen euro betalen omdat de
gemeente Vianen in 1975 verzuimde een stuk grond aan betonpalenfabrikant Niemans te leveren. Het
gerechtshof in Den Haag heeft dat bepaald in een zaak die zich al tientallen jaren voortsleept.
Doordat de gemeente Vianen, die in 2019 opging in de fusiegemeente Vijfheerenlanden, dat land niet leverde, kon
Niemans zijn fabriek niet uitbreiden. Al in de vorige eeuw bepaalde de rechter dat de gemeente een wanprestatie had
geleverd, waarna in 1990 rechtszaken begonnen over de omvang van de schadevergoeding. Na diverse beroepszaken
van beide kanten en twee rapporten van deskundigen is daaraan nu een einde gekomen.
Het Haagse gerechtshof stelde de geleden schade vast op zo'n 28 miljoen euro. Doordat daar nog wettelijke rente
overheen gaat vanaf 1975, loopt de schadevergoeding op tot rond de 80 miljoen euro. Verder moet de gemeente nog de
kosten voor onder meer de advocaten en de ingeschakelde deskundigen vergoeden, waardoor er nog eens zo'n 10
miljoen euro bij komt.
Burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden noemt de uitspraak "een mokerslag". "Deze uitspraak heeft een
maatschappelijke impact die onverantwoord is." De gemeente had een voorziening van 40 miljoen euro getro en voor
de zaak, maar het uiteindelijke bedrag ligt daar fors boven.
Fröhlich wil met de provincie Utrecht en het ministerie van Binnenlandse Zaken in gesprek over hulp voor zijn
gemeente. Ook gaan de advocaten van de gemeente kijken of er nog vervolgstappen mogelijk zijn.
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Bedrijfsleven aan gemeenten: bevries vaste lasten
ondernemers
Gemeenten moeten ondernemers niet opzadelen met lastenverzwaringen in
2022. Veel sectoren zijn dan nog amper hersteld van de coronacrisis. Met dat
pleidooi komen... 
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'Zorgboerderijen verantwoorden financiën maar
mondjesmaat'
Zorgboerderijen zitten zowel in aantal als in omzet in de lift, maar
verantwoorden hun nanciën maar mondjesmaat. Dat blijkt uit onderzoek
van tv-programma Pointer... 
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René Vierbergen: 'Je hebt collega's nodig die je bij je kraag durven te grijpen'
René Vierbergen neemt na twintig jaar afscheid als directeur van de gemeentelijke accountantsdienst Den Haag. "Ik
heb mij altijd gepro leerd als Hagenees met liefde... 
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Ollongren in overleg met keten over verantwoording
gemeenten 2020
Vanwege de nanciële maatregelen die zijn genomen in het kader van de
coronacrisis bestaat het risico dat jaarstukken van gemeenten over 2020 te
laat worden ingeleverd... 
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Rotterdam wint Protiviti Internal Audit Innovation
Award 2020
De gemeente Rotterdam is winnaar van de zesde editie van de Protiviti
Internal Audit Innovation Award. Vijf internal audit teams presenteerden
daarvoor online hun... 

