
“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  10 december 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:  College van Burgemeester en wethouders  

Van:  mr. ing. B.J. Sijbom 

Voor informatie:  A. Venema en P. Braat 

Onderwerp:  Instellen cassatieberoep 

 

1. Aanleiding 

Zoals u bekend, heeft het Hof Arnhem Leeuwarden het vonnis van de rechtbank Almelo 

vernietigd waarbij is geoordeeld dat er geen civielrechtelijke verbintenis tot stand is gekomen 

tussen gemeente Hof van Twente en VOF Landgoed Hof van Twente. Het Hof heeft 

geoordeeld dat er wel een overeenkomst tot stand is gekomen en dat de niet nakoming 

daarvan door Hof van Twente schadeplichtigheid aan de zijde van de gemeente met zich mee 

brengt. Het enige rechtsmiddel dat hiertegen in kan worden gesteld is cassatie bij de Hoge 

Raad der Nederlanden. Dit dient te geschieden binnen drie maanden na datum uitspraak van 

het Hof. Het Hof heeft uitspraak gedaan op 12 november 2013. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Het college heeft zich juridisch laten adviseren omtrent de wenselijkheid van het al dan niet 

aantekenen van cassatie.  

 

De bevindingen uit het juridisch advies komen er op neer dat er volgens de advocaat van de 

gemeente mogelijkheden zijn om te komen tot een goed pleitbaar cassatieberoep. Goed 

pleitbaar betekent in dit verband dat er een juridische redenering, een verweer kan worden 

opgebouwd op grond waarvan aan de Hoge Raad kan worden verzocht het arrest van het Hof 

in cassatie te vernietigen.  

3. Conclusie 

In de vergadering van 10 december 2013 heeft het college besloten tot het doen instellen van 

cassatieberoep tegen genoemd vonnis van het hof Arnhem Leeuwarden en Damsté 

Advocaten Notarissen te machtigen al die maatregelen te nemen welke daartoe noodzakelijk 

zijn. Vanzelfsprekend zullen wij u op de hoogte houden over het verloop van de procedure. 


