
Suggestief, misleidend, twijfelachtig, discutabel of onwaar 
de beoordeling van dertig uitspraken bij een informatiesessie voor raadsleden over de zaak Ardesch


wethouder 
1. Het conflict draait om oplopende huurachterstanden 
Misleidend en onwaar 
Er was sprake van teruglopende huurachterstanden. Oplopen was een gevolg van stopzetten 
betalingsregeling (zonder reden), foutieve rekeningen en huurbedragen, de weigering van de 
gemeente om daarover in gesprek te gaan en de daarop volgende huurweigering van Ardesch.


2. Het grootste deel van de claim door de rechter aan gemeente toegewezen 
Onwaar 
In feite heeft Ardesch op alle punten gelijk gekregen. Het grootste deel van de claim bestond uit 
door Ardesch geweigerde betalingen van de huur vanaf januari 2017 omdat het hem niet lukte in 
gesprek te komen met gemeente over gebleken onjuiste huurbedragen en de stopgezette 
betalingsregeling.


3. Er is een coulante minnelijke regeling aangeboden 
Vooringenomen 
De vraag of die regeling coulant was, is een kwestie van perspectief. Het verschil tussen wat 
Ardesch en de gemeente redelijk (coulant) vinden, bedraagt zo’n dertigduizend euro. Belangrijkste 
geschilpunt is de hoogte van de claim van SteQ op de gemeente.


4. Het advies van de klachtencommissaris was niet bindend (KC) 
Discutabel 
Enkele weken na dat uitgebrachte advies van de KC besloot de raad het klachtencommissariaat 
onder het college te plaatsen. Daarmee viel de KC bij het uitbrengen van het advies nog onder de 
raad en was dat advies formeel een raadsopdracht aan het college. Het college had op dat advies 
moeten beslissen. Dat is niet gebeurd - het was de directeur Vastgoed dir besloot het naast zich 
neer te leggen.


5. Ook ‘toen al’ is uitvoerig ambtelijk en bestuurlijk met Ardesch gesproken 
Onwaar 
Dat ‘toen al’ in de verslagtekst verwijst naar het ‘vanaf het begin’ van CDA-raadslid Ton ten 
Vergert, die in januari 2017 heeft geprobeerd te bemiddelen bij een gesprek tussen Ardesch en de 
toenmalige wethouder. In die beginperiode, tijdens de hele aanloop, was er juist geen enkel 
contact en werd dat afgehouden. De wethouder van destijds deed dat ook, met als argument dat 
de zaak onder de rechter zou zijn. Dat was niet waar. Pas in april 2017, na bemiddeling van de 
KC, is er een (letterlijk 1) gesprek met de wethouder geweest en enig contact met de betrokken 
verantwoordelijke ambtenaren ontstaan. Die contacten waren er niet ‘in het begin’ en zeker niet 
‘uitvoerig’.


6. B&W heeft geen inhoudelijke besluiten over deze zaak genomen 
Misleidend en/of onwaar 
Afhankelijk van wat bedoeld wordt met ‘inhoudelijk’. B&W heeft op 3 maart 2020 besloten het 
advies van de KC over te nemen (klacht niet ontvankelijk, mandaat aan KC om brief te sturen).

NB: Dit B&W-besluit komt niet voor op besluitenlijsten van het college. In het dossier dat de KC 
aan Ardesch leverde, zat alleen een ongetekend conceptbesluit. Aan de Nationale ombudsman is 
een wel ondertekend exemplaar opgestuurd.


7. Besluiten van het college waren niet nodig omdat bevoegdheden waren gemandateerd 
Discutabel 
De Vastgoed-directeur was niet bevoegd om het advies van de KC van 21 april 2017 eigenstandig 
naast zich neer te leggen. De KC viel destijds nog onder de raad. De Nationale ombudsman stelt 
on 2020 dat de KC de indruk wekt eigenstandig te handelen; de gemeente biedt Ardesch daar 
excuses voor aan. Anders gezegd: er zijn wel degelijk momenten geweest waarop B&W moest 
besluiten.




8. Ardesch dacht aan genoegdoening en wilde meer dan een paar ton 
Onwaar, misleidend en suggestief 
De laatste claim van Ardesch bedroeg 60.000 euro. Die ‘paar ton’ is vermoedelijk ontleend aan 
een uitspraak van de advocaat van Ardesch dat de totaal geleden schade wel een paar ton zou 
bedragen, maar dat is nooit gewild of geëist.


9. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de publiekrechtelijke rol van de gemeente 
en privaatrechtelijke geschillen 
Misleidend 
De vragen van de raad, waaruit deze informatiesessie voortvloeide, gaan over het handelen van 
de gemeente in een privaatrechtelijk geschil. De raad treedt niet in dat geschil, maar wil weten 
hoe wethouder en ambtenaren daarin hebben gehandeld. Die vragen zijn regelmatig niet, 
onvolledig of onjuist beantwoord. Als een gemeenteraad onvolledig of onjuist wordt geïnformeerd, 
raakt dat de publiekrechtelijke rol van de gemeente.


10. De casus Wellinga/SteQ is een privaatrechtelijk kwestie 
Misleidend 
Formeel correct, maar het proces van raadsvragen en beantwoording erover is dat niet. Het gaat 
hier niet enkel om de casus Wellinga/SteQ, maar ook om de manier waarop met raadsvragen 
daarover wordt omgegaan. Zie 10.


klachtencommissaris (KC) 
1. De toenmalige KC heeft met Ardesch gesproken over het conflict over de huurkwestie 
Onwaar en misleidend 
Het gesprek ging - net als de klacht - niet alleen over de huurkwestie (Wellinga), maar ook over 
geleverde facilitaire diensten door SteQ en de rekeningen die daarvoor bij de gemeente nog 
openstonden.


2. De toenmalige KC heeft aangegeven dat middels interventie beweging mogelijk is 
Misleidend 
De KC nam een klacht in behandeling en ging de zaak, in het kader van de afhandeling van die 
klacht, eerst voorleggen aan de organisatie om te kijken of interventie zinvol was.


3. Er was overeenstemming na het gesprek 
Onwaar 
De drie belangrijkste partijen (de wethouder, de manager Vastgoed en Ardesch) verschilden van 
mening over de te zetten stappen. Ardesch wilde een onafhankelijk onderzoek, de manager 
Vastgoed wilde de juridische procedure voortzetten, de wethouder vroeg vervolgens de KC om 
een advies.


4. De KC speelde alleen een bemiddelende rol 
Misleidend en onwaar 
De KC bemiddelde weliswaar in het gesprek tussen de wethouder, de manager Vastgoed en 
Ardesch, maar dat was in het kader van klachtafhandeling. Dat gesprek was voor de KC de reden 
om de eerste klacht als afgehandeld te beschouwen. Een tweede klacht - over een gemeente die 
niet eerlijk en betrouwbaar handelt - legde zij op de plank met haar advies aan het college 
(juridische procedure stopzetten, onafhankelijk onderzoek doen). Het oordeel over die tweede 
klacht was afhankelijk van de uitkomst van dat onderzoek.


gemeenteadvocaat 
1. De ‘disclaimer’ onafhankelijk onderzoek is pas later door Ardesch uitgesproken 
Onwaar 
Dat was het advies van de KC en lag van meet af aan op tafel. Ardesch heeft altijd vastgehouden 
aan de lijn: schikken als dat kan, anders moet er onafhankelijk onderzoek worden gedaan.


2. De advocaat van Ardesch is aangesproken over zijn onjuiste voorstelling van zaken met 
betrekking tot de ‘disclaimer’ 
Twijfelachtig 



Gelet op dat advies van de KC, de reactie van Ardesch na de beslissing van de Vastgoed-drecteur 
om af te zien van onderzoek, de mail van de advocaat Ardesch daarop en het gehele voortraject, 
is het zeer onwaarschijnlijk dat Ardesch’ advocaat hierin een verkeerde voorstelling van zaken gaf. 
Zijn reactie was in lijn met een consistent beeld van de houding van Ardesch in heel het dossier: 
schikken of, als dat niet lukt, onderzoek.

De advocaat van Ardesch is wel aangesproken door de gemeenteadvocaat, maar dat had 
betrekking op de gedragsregel dat advocaten onderling contact hebben en niet rechtstreeks met 
hun wederzijdse cliënten.


3. Impliciete stelling dat afzien van onderzoek een gezamenlijke beslissing was 
Onwaar en suggestief 
Afzien van onderzoek als schikken niet lukt was geen ‘disclaimer’ van Ardesch, maar een advies 
van de KC waar hij altijd aan vast heeft gehouden. De lezing van een gezamenlijke beslissing is 
pas veel later aan het verhaal toegevoegd in een brief aan de Nationale ombudsman (dd 1 
oktober 2018) als antwoord op diens vraag waarom van dat advies is afgezien.


4. De tegeneis van Ardesch is ingebracht in reconventie 
Suggestief 
Die eis maakte al onderdeel uit van de klacht. Nu lijkt het alsof Ardesch tijdens het proces met 
nieuwe eisen kwam.


5. De incasso is niet uit handen gegeven (het is deze keer wat anders gelopen) 
Twijfelachtig 
Wat is er precies anders gelopen? Een gemeentelijke jurist geeft in een schrijven van 20 november 
2019 aan dat incassobureau verantwoordelijk voor de inning van de vordering. Het incassobureau 
zou Ardesch eind december 2017 hebben laten weten dat de gemeente de incasso terugnam en 
zelf afhandelde. Dat zou aansluiten bij het directief van de gemeente dat er geen nieuwe 
betalingsregeling getroffen mocht worden, ofschoon het incassobureau dat in een eerdere mail 
(14 december 2016) nog wel voorstelde.


6. De gemeente procedeert alleen als er geen andere weg meer is 
Misleidend en onwaar 
Misleidend omdat het een algemene opmerking betreft die in algemeenheid best waar kan zijn, 
maar het gaat hier om deze case. En daarin is dat uitgangspunt geenszins gevolgd, zoals blijkt uit 
interne gemeentelijke mails en een mail aan het incassobureau. Strekking: we stoppen de 
betalingsregeling en starten een incassoprocedure, er wordt geen nieuwe betalingsregeling 
aangeboden. In de gegeven omstandigheden - er liep niet voor niets een betalingsregeling - 
betekende dat een zekere gang naar de rechter. In alle daaropvolgende handelingen, dan wel het 
gebrek daaraan, is die lijn voortgezet.


jurist 
1. Is pas betrokken na de rechtszaak, en dan alleen als penvoerder 
Zeer twijfelachtig 
De gemeentejurist is als eerste geadresseerde meegenomen in een mail van 15 maart 2017. Die 
mail had betrekking op een brief over het aanhouden van een inhoudelijke reactie op 
aansprakelijkheidsstelling door SteQ, gericht aan de advocaat van Ardesch. Het gaat om een mail 
die werd ge-forward door de manager Vastgoed aan de KC. In diezelfde mail kondigt de 
Vastgoedmanager aan dat Wellinga gedagvaard wordt (‘Ik ga er vanuit dat we dit als 2 gescheiden 
trajecten kunnen / moeten zien’).


algemeen (uit verslag blijkt niet van wie de bedoelde bewering afkomstig is) 
1. Ardesch kwam met ‘onredelijke eisen’ 
Vooringenomen en suggestief 
Op dat moment was ‘im Frage’ of Ardesch’ eisen redelijk waren of niet. 

NB: Deze opmerking staat in de context van een antwoord op de vraag waarom er is afgezien van 
een onafhankelijk onderzoek. Precies dat onderzoek had moeten uitwijzen wat redelijk of niet 
redelijk was. Het juiste antwoord op die vraag is: omdat de directeur Vastgoed dat besloot, twee 
weken na het gesprek met de KC.




2. Ardesch kwam zijn verplichtingen niet na 
Onwaar en suggestief 
Om welke verplichtingen ging dat dan? De enige betwiste verplichtingen zijn voorgelegd aan de 
rechter, die vaststelde dat Ardesch zijn verplichtingen wèl nakwam.

NB: Deze opmerking staat in de context van een antwoord op de vraag waarom er is afgezien van 
een onafhankelijk onderzoek. Precies dat onderzoek had moeten uitwijzen wat redelijk of niet 
redelijk was. Het juiste antwoord op die vraag is: omdat de directeur Vastgoed dat besloot, twee 
weken na het gesprek met de KC.


3. De KC constateerde dat uit het overleg overeenstemming is gekomen 
Onwaar 
Integendeel: alle drie de gesprekspartners zagen een andere koers voor zich. Ardesch wilde 
onderzoek, de manager Vastgoed wilde procederen, de wethouder vroeg advies van de KC.


4. Het advies van de KC was niet bindend (herhaald) 
Discutabel 
Het ging om een advies dat werd afgegeven op een moment dat de KC nog onder de 
gemeenteraad viel. Daarmee was het in feite een opdracht aan het college. Zie ook onder 
‘wethouder, punt 4’.


5. Beide partijen waren van mening dat ze er onderling uit zouden komen 
Misleidend en onwaar 
Afhankelijk van wie je met ‘beide partijen’ bedoelt. De gemeentelijke koers was vanaf november 
2016: stopzetten betalingsregeling, geen nieuwe betalingsregeling, dagvaarden en procederen 
voor april/juni 2017 (de overname van De Spinnerij door Walas/het einde huurovereenkomst 
Ardesch). Het is maar de vraag of de gemeente er daadwerkelijk uit wilde komen - alles wijst op 
maar één richting: een rechtszaak. Ardesch hoopte op een schikking, maar dat is wat anders dan 
menen dat dat ook zou lukken. Hij hield niet zonder reden vast aan het advies van de KC om, als 
schikken mislukte, onafhankelijk onderzoek naar de zaak te laten doen.


6. Toen de minnelijke traject niet lukte, is het gerechtelijke traject ingezet 
Misleidend 
Uit het dossier blijkt niet dat er een minnelijk traject is ingezet met de bedoeling dat ook echt te 
laten slagen; er is door ambtenaren steeds zo snel mogelijk geschakeld naar de lijn: dagvaarden 
en naar de rechter. Er was haast geboden, zoals blijkt uit interne mails: Ardesch moest als huurder 
weg voordat Walas De Spinnerij zou overnemen, dan wel voordat zijn huurcontract verlengd zou 
kunnen worden. Zie ook onder ‘gemeenteadvocaat, punt 6’.


7. De stukken van de deurwaarder zijn niet meer voorhanden 
Twijfelachtig 
Het gaat om stukken die zijn opgevraagd met art.35-vragen. De deurwaarder zou de zaak 
beëindigd hebben, het huidige Deurwaarderskantoor Enschede is een nieuw opgericht bedrijf dat 
niets met de voorganger te maken heeft. Maar het gaat hier om stukken uit het gemeentelijke 
archief. Het is aannemelijk dat die stukken er nog zijn.


8. De claim van SteQ van circa 25.000 euro 
Onwaar en misleidend 
De claim van SteQ bedroeg ruim 60.500 euro. Alleen de koffieclaim bedroeg ruim 26.000 euro. De 
gemeente deed een finaal bod van ruim 27.000 euro. Anders gezegd: dat gemeentelijke bod was 
fors lager dan wat Ardesch claimde. In het verslag wordt gesuggereerd dat het bod van de 
gemeente veel dichter in de buurt van Ardesch’ claim kwam.


9. Over de bij het verslag gevoegde Excel-sheet met openstaande posten 
Onwaar en misleidend 
In het bijgevoegde overzicht zijn verkeerde facturen opgenomen, door Ardesch gedane betalingen 
zijn niet verwerkt. Dat is gecorrigeerd in de rechtszaak, maar hier zo gepresenteerd wekt het de 
indruk dat dit een gerechtvaardigde basis vormde om een rechtszaak te beginnen.



