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Onderwerp: Juridische Kwaliteitszorg 
 
 
Geachte raad, 
 
 
Bij de behandeling van de begroting voor het jaar 2008 hebt u onder meer besloten niet in te 
stemmen met een verlaging van het opleidingsbudget voor het gemeentepersoneel.  
 
U besloot – bij amendement (gemeentestukken 2007-28) – voor de jaren 2008 en 2009 een bedrag 
van € 100.000,= beschikbaar te stellen, te besteden aan het verbeteren van de juridische kennis 
en vaardigheden van het personeel. 
 
Bij de vaststelling van de rekening van het jaar 2008 hebt u ingestemd met ons voorstel om een 
bedrag van € 30.000,=, dat in dat jaar niet tot besteding is gekomen, door te schuiven naar het jaar 
2009. 
 
Voor het jaar 2009 is in totaal derhalve beschikbaar een bedrag van € 130.000,= te besteden aan 
Juridische Kwaliteitszorg. 
 
Hierbij geven wij u een overzicht van de activiteiten, die in dit jaar in het kader van de Juridische 
Kwaliteitszorg zijn/worden uitgevoerd, dan wel waarvoor verplichtingen zijn/worden aangegaan: 
 
- Legal scan, inclusief evaluatie Legal scan 2005, en opstellen plan van aanpak     €      15.000,= 
- Cursussen: - nieuwe ontwikkelingen Algemene wet bestuursrecht                         €      10.000,= 
                     - helder en duidelijk schrijven                                                                €      15.000,= 
                     - mediation-vaardigheden                                                                     €       25.000,= 
                     - mediation                                                                                            €         7.000,= 
                     - verbetering kwaliteit beleidsmedewerkers                                          €         9.000,= 
                     - training rapporteren en opstellen beschikkingen                                €       12.500,= 
 
                                                                                                                     totaal    €       93.500,= 
 
In het jaar 2009 komt van het totaal beschikbare bedrag van € 130.000,= derhalve een bedrag van                  
€ 36.500,= niet tot besteding. 
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Onderwerp: Juridische Kwaliteitszorg (vervolg)   
 

Wij menen dat wij hiermee aan de strekking van het bedoelde amendement hebben voldaan en wij 
beschouwen dit amendement daarmee als afgedaan. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,                                  de burgemeester, 
 
 
 
 
 


