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Provinciale Staten van Noord-Brabant,
gelezen het voorstel van de griffier d.d. 7 november 2017 – 82/17;
overwegende dat:









Provinciale Staten bij besluit van 15 april 2016 hebben besloten om een
bedrag van € 1485,-- terug te vorderen van fractie Kerkhoff met betrekking
tot de verantwoording van het fractiebudget over het jaar 2015;
J. Kerkhoff tegen dit besluit bezwaar heeft gemaakt;
Provinciale Staten op 18 november 2016 een beslissing hebben genomen
op bezwaar;
J. Kerkhoff in beroep is gegaan tegen dit besluit van Provinciale Staten bij de
Rechtbank Oost-Brabant;
J. Kerkhoff hoger beroep heeft ingesteld bij de Raad van State, zittingsplaats
’s-Gravenhage, Afdeling bestuursrechtspraak, tegen de uitspraak van de
Rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats ‘s–Hertogenbosch, team
bestuursrecht, van 18 augustus 2017, 16/3932.
Provinciale Staten tegen dit hoger beroep verweer wensen te voeren;

besluiten:
I.
verweer te voeren, alsmede alle (proces)handelingen te verrichten die
daartoe dienstig kunnen zijn in de door J. Kerkhoff ingestelde hoger
beroepsprocedure bij de Raad van State te ’s-Gravenhage, Afdeling
bestuursrecht;
II.
mr. H.S.C. Gloudemans-Westerterp, werkzaam als jurist bij de griffie van
Provinciale Staten Noord-Brabant te machtigen het onder I. genoemde verweer
te voeren, zulks met het recht van substitutie;

III.
mr. J.A.M. van Heijningen, advocaat bij Holla Advocaten, aan te wijzen
als gemachtigde om namens Provinciale Staten als advocaat op te treden in de
onder I. genoemde procedure, zulks met het recht van substitutie;
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IV.
aan dit besluit werking te verlenen voor alle proces- en
rechtshandelingen verricht vanaf 2 oktober 2017.

’s-Hertogenbosch, 17 november 2017
Provinciale Staten van Noord Brabant,
de voorzitter

de griffier

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. mr. K.A.E. ten Cate
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