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Geachte leden van de raad
Op 23 maart 2016 heeft de rechtbank Noord-Nederlanduitspraak gedaan in het rechtsgeding van de
gemeente Coevordentegen Metis Beheer B.V. en Kasteel CoevordenB.V. (bijlage 1).
De rechtbank heeft Metis Beheer B.V. veroordeeld tot betaling aan de gemeente van een bedrag van
€ 771.844,32 (meerwerk restauratiekosten De Vlijt van € 61.594,28, afkoop parkeerplaatsenvan
€ 105.000,00 en de gecedeerdevordering Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting van
€ 605.250,04). Kasteel Coevorden B.V. is bij dit vonnis veroordeeld tot betaling aan de gemeente van
een bedrag van € 35.121,31 (inrichting van het voorplein). Daarnaastzijn beide B.V.'s hoofdelijk
veroordeeld tot betaling van de proceskosten (€ 9.807,82 en €131,00).
Alzo in totaal zijn de B.V.'s veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 816.904,45, te vermeerderen
met de wettelijke rente over de afzonderlijke bedragen, zoals aangegevenin het vonnis.
Op 24 maart 2016 is het vonnis uitgebracht aan de B.V.'s en is bevel tot betaling gedaan. Op 11 oktober
2016 is het vonnis in kracht van gewijsde gegaan (onherroepelijk geworden).
Door de gemeente zijn diverse activiteiten verricht om tot verhaal te komen. Dit heeft echter niet tot enig
resultaat geleid: Metis Beheer B.V. en Kasteel Coevorden B.V. hebben tot op heden niet aan het vonnis
voldaan.
Bij Nysingh Advocaten is advies ingewonnen over de resterende verhaalsmogelijkhedenvan de
gemeente. Daarbij is tevens gevraagd wat de mogelijkheden zijn om de heer A.C. Wijland als bestuurder
van Metis Beheer B.V. in privé aansprakelijk te stellen (bestuurdersaansprakelijkheid).
De advocaten van dit kantoor hebben een inschatting gegeven over de verhaalsmogelijkheden.
Op basis van de beschikbaregegevens worden de mogelijkheden voor de gemeente om haar vorderingen
op Metis Beheer B.V. en Kasteel Coevorden B.V. te verhalen als gering tot nihil ingeschat. Wij zullen er
(helaas) naar verwachting evenmin in slagen om voldoende bewijs aan te dragen om de rechter van privé
aansprakelijkheid van de heer A.C. Wijland te overtuigen. Ook voor zogenaamd "paulianeus handelen"
van de bestuurder van Metis Beheer B.V. (het bewust wegsluizen van vermogensbestanden,ter
beperking van de verhaalsmogelijkheden van de gemeente), zal de gemeente volgens onze advocaten
naar verwachting onvoldoende bewijsvoering aan kunnen dragen. Daar komt bij dat ook al zou een
procedure leiden tot een veroordeling van de heer A.C. Wijland tot privé aansprakelijkheid jegens de
gemeente, dan nog zou de gemeente haar vordering(en) op hem niet voldaan zien als de heer A.C.
Wijland geen verhaal biedt. Het is onbekend wat de vermogenspositie van de heer A.C. Wijland is.
Daarom is van belang dat alvorens zo'n procedure (privé aansprakelijkheid de heer A.C. Wijland) wordt
opgestart eerst bekend dient te zijn wat de vermogenspositie van de heer A.C. Wijland is.
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Naast onze bovengenoemdeprivaatrechtelijke vordering(en) heeft de gemeente nog diverse
publiekrechtelijke vorderingen op Metis Beheer B.V. en Kasteel Coevorden B.V. uit hoofde van leges en
gemeentelijke belastingen voor een bedrag van € 79.288,79. Gelet op het vorenstaande stellen wij voor
om deze schulden eveneenste betrekken bij de sluiting van dit dossier.
In een eerder stadium hebben wij reeds deze vorderingen als dubieus getypeerd en hiervoor een
voorziening getroffen van € 771.000. Dit is voldoende om de totale schuld van € 896.193 (privaat- en
publiekrechtelijk) mee af te dekken. Een tweetal vorderingen zijn namelijk contractuele afspraken en niet
als zodanig destijds gefactureerd.
Juridisch gezien heeft de gemeente al het mogelijke gedaan wat van haar redelijkerwijs gevergd kon
worden om tot verhaal van haar vorderingen te komen. De gemeente is in ieder geval rechtens in haar
gelijk gesteld. Gelet op het bovenstaandeen ter voorkoming van het maken van verdere kosten hebben
wij -ondanks de morele dilemma's die dit ook bij ons oproept- besloten om geen verdere verhaalsacties
te ondernemen en over te gaan tot het sluiten van dit dossier.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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