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Wij stellen u voor kennis te nemen van de beantwoording van de artikel 45 vragen van de
raadsfractie van D66 over een spreekuurrechter in Zwolle.
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Wij stellen u voor kennis te nemen van:

De beantwoording van de artikel 45 vragen van de raadsfractie van D66 over een spreekuurrechter in
Zwolle.
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Toelichting op het voorstel

Inleiding
De fractie van D66 heeft een aantal vragen gesteld over een proef met de spreekuurrechter in Noord
Nederland.
Kernboodschap
Wij stellen voor de vragen van D66 als volgt te beantwoorden.
1. Is het college bekend met het fenomeen spreekuurrechter?
Wij hebben ons naar aanleiding van uw vragen verdiept in het experiment spreekuurrechter. De naam
is afkomstig van een experiment bij de rechtbank Noord-Nederland waarbij burgers en ondernemers
snel op het spreekuur van een rechter konden komen. De kern hiervan was dat de rechter eerst
probeert om met een goed gesprek tot een oplossing te komen en als het echt nodig is zelf beslist wat
er moet gebeuren. Het griffierecht was de helft van de normale kosten en er was geen advocaat nodig.
De proef is na verlenging op 1 mei 2018 afgelopen. Er loopt nog een onderzoek naar de resultaten van
de proef met de spreekuurrechter.
2. Is het college van mening dat een spreekuurrechter zorgt voor een laagdrempelige vorm van
rechtspraak voor inwoners?
De wijze waarop de proef bij de rechtbank Noord Nederland is ingestoken lijkt inderdaad een bijdrage
te leveren aan een laagdrempeligere vorm van rechtspraak voorzover het betreft de bij het experiment
betrokken rechtsgebieden. Een definitief oordeel is mogelijk nadat de onderzoekresultaten bekend zijn.
Daar zijn eveneens de bevindingen van de bij de voorgelegde geschillen betrokken partijen in
meegenomen. Onderzoeksbureau Profacto, verbonden aan de Rijkuniversiteit Groningen, is nog bezig
met het verwerken van de onderzoeksgegevens. Na de zomer wordt het rapport verwacht.
3. Is het college bereid om in gesprek te gaan met de president van de rechtbank Overijssel en te
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een ( proef met een ) spreekuurrechter in Zwolle mogelijk
te maken.
Het college is een voorstander van een moderne toegankelijke overheid. De proef met de
spreekuurrechter ziet eveneens op een toegankellijkere en moderne manier van het oplossen van
geschillen. Het college wil graag kennisnemen van de resultaten van de proef met de
spreekuurrechter.
Het college is bereid om in gesprek te gaan met de president van de rechtbank Overijssel om te
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn een proef met een spreekuurrechter mogelijk te maken. Een
gesprek tussen de burgemeester en de president van de rechtbank Overijssel staat reeds gepland op
13 september 2018.
Consequenties
Voor de gemeente Zwolle heeft eventuele deelname van de rechtbank Overijssel aan de proef alleen
consequenties als bestuursrechtelijke geschillen in Overijssel wel onderdeel zijn van een experiment.
Bij de behandeling van alle bezwaarschriften wordt in Zwolle al sinds 2013 in eerste instantie in
gesprek te komen om een oplossing te zoeken voor het geschil.
Communicatie
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De rechtbank zal mondeling geinformeerd worden.
Vervolg
De voorzitter van het college van burgemeester en wethouders zal een afspraak plannen met de
president van de rechtbank en dit aan de orde stellen.
Openbaarheid
Deze informatienota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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besluit

Jaargang
Kenmerk
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Onderwerp

Beantwoording artikel 45 vragen D66 - Spreekuurrechter

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 17-07-2018

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 september 2018,

de voorzitter,

de griffier,

besluit

Pagina 1 van 1

