
Raadsbrief hoger beroep project SMC 
 

Informerend 

 
 
Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, 
 
Met deze raadsbrief informeren wij u over het feit dat wij in onze vergadering van 16 september hebben 
besloten om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis van de kantonrechter d.d. 25 juni 2014 inzake 
het project SMC. 
 
Aanleiding 
Aanleiding voor deze raadsbrief is de actieve informatieverstrekking vanuit ons college aan uw raad op 
grond van de bepalingen in de Gemeentewet.  
 
Informatieverstrekking
Onder afweging van alle belangen, waartoe zeker de financiële belangen van de gemeente behoren, 
maar ook de normale regels van het contractenrecht, hebben wij, na overleg met onze advocaat, 
besloten om tegen het vonnis van de kantonrechter inzake het SMC, hoger beroep in te stellen. Dat wij 
deze mogelijkheid overwogen, hebben wij al aan u kenbaar gemaakt in onze raadsbrief van 22 juli 2014. 
Vandaag is hiertoe aan M.J. de Nijs care B.V. een appeldagvaarding betekend, waarbij het instellen van 
hoger beroep wordt aangezegd. De daarin geformuleerde eis, nakoming van de gesloten 
overeenkomsten, is gelijk aan de eis in eerste aanleg.   
 
Hoewel alle in het geding zijnde feiten min of meer aan de orde zijn geweest tijdens de juridische 
procedure in eerste aanleg, en wellicht ook door de kantonrechter zijn meegewogen, hebben wij deze 
niet zichtbaar kunnen teruglezen in het vonnis. In de uitspraak van de kantonrechter wordt een zwaar 
gewicht toegekend aan de publiekrechtelijke medewerking van de gemeente aan de ontwikkeling van een 
gezondheidscentrum aan de Molenweg. Uit alle feiten en handelingen van partijen blijkt, naar onze 
mening, dat niet zo zeer deze medewerking, als wel het afhaken van haar contractspartner 
Woonzorggroep Wilgaerden, de oorzaak is geweest dat M.J. de Nijs Care B.V. niet aan haar contractuele 
verplichtingen tegenover de gemeente heeft voldaan. Nu de kern van het vonnis duidelijk is, zullen wij in 
de procedure rondom het hoger beroep, hier nog dieper en concreter op ingaan.  
 
Het instellen van hoger beroep laat onverlet dat wij nog altijd open staan voor overleg met M.J. de Nijs 
Care B.V. om langs minnelijke weg tot een oplossing in dit geschil te komen. Deze houding hebben wij 
altijd aangenomen en dit is na de uitspraak van 25 juni 2014 niet veranderd. Aan de advocaat van De Nijs 
is dit op 1 augustus 2014 nog eens bevestigd.  
 
Vervolg
Nu de appeldagvaarding is betekend zal op 14 oktober 2014 een eerste zitting plaatsvinden bij het 
gerechtshof in Amsterdam. Binnen 6 weken nadien zullen wij de memorie van grieven, met daarin de 
inhoudelijke motieven voor het hoger beroep, indienen.  
 
 
Enkhuizen, 16 september 2014 
 
Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n 
 
 
De  secretaris, De  burgemeester, 
R.M. Reus J.G.A. Baas 


