DEN HELDER

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN ALGEMENE KAMER
Aan de Raad van de gemeente DEN HELDER

Betreft:
De bezwaarschriften gericht tegen het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019, RB 19.0004,
waarbij besloten is een investeringskrediet van afgerond 15,8 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de
permanente realisatie van een stadhuis voor de backoffice, frontoffice en het bestuursdomein op
Willemsoord 66 en 72 (beslispunt 3).
De volgende bezwaarschriften zijn ingediend:
1. BezwaarschriftvaMö maart 2019, ontvangen op 3 april 2019 ( kenmerk Al 19.00850), van:
3-namens dc leden van Belangenvereniging Julianadorp;
bnamens de vergader rg var Belangenvereniging Julianadorp;
c. ^^^m^j^^^^neņ^ļ^geņoemd in bijlage 1 bij dit advies;
d.
2. Bezwaarschrift van 28 maart 2018. ontvangen op 1 april 2019 (kenmerk AI19.00836), van
3. Bezwaarschrift van 29 maart 2019, ontvangen op 29 maart 2019 (kenmerk AI19.000835), van
namens Belangenvereniging Visbuurt Den Helder
4. bezwaarscnm^ar^3“ril 2019, ontvangen op 4 april 2019 (kenmerk AI19.00870), van
ĮMMygįļflĮ namens Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Den Helder.
De bezwaarschriften zijn behandeld in de raadkamer van de vergadering van 23 mei 2019.
In de raadkamer waren aanwezig:
» de commissieleden:
- de heer mr. W.G. Zorg (plaatsvervangend voorzitter)
- de heer mr. Z. Farafonow, commissielid
- mevrouw mr. E. Schouten-Visser, commissielid
«

de secretaris:
- mevrouw mr. A.B. Holtjer-van Slooten

OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE ONTVANKELIJKHEID
Ingevolge artikel 8.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende tegen een besluit
beroep instellen bij de rechtbank. Ingevolge artikel 7:1 van de Awb dient degene aan wie het recht is
toegekend tegen een besluit beroep in te stellen, alvorens dit beroep tegen dat besluit, bezwaar te maken.
De commissie stelt vast dat bezwaarden bezwaar hebben aangetekend tegen het raadsbesluit van
25 februari 2019, waarbij de raad onder meer een aantal financiële besluiten heeft genomen met betrekking
tot de gemeentelijke huisvesting, waaronder het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van
afgerond 15,8 miljoen euro voor de permanente realisatie van een stadhuis voor de backoffice, frontoffice en
het bestuursdomein op Willemsoord 66 en 72 te Den Helder.
De commissie overweegt dat het besluit van de raad van 25 februari 2019 niet kan worden aangemerkt als
een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid , van de Awb. Ingevolge artikel 1:3, eerste lid, van de Awb
wordt onder een besluit verstaan een schríftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een
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publiekrechtelijke rechtshandeling. Een rechtshandeling is een handeling die is gericht op enig rechtsgevolg.
Ingevolge vaste jurisprudentie heeft een beslissing rechtsgevolg, indien deze erop is gericht een
bevoegdheid, recht of verplichting voor een of meer anderen te doen ontstaan of teniet te doen, dan wel de
juridische status van een (rechts)persoon of een zaak vast te stellen.1
Het besluit van de raad om een investeringskrediet van afgerond 15,8 miljoen euro beschikbaar te stellen
voor de permanente realisatie van een stadhuis voor de backoffice, frontoffice en bestuursdomein betreft
een financieel besluit. De commissie overweegt ingevolge vaste jurisprudentie dat een dergelijk besluit een
interne machtiging van de gemeenteraad aan het college behelst om de beoogde definitieve gemeentelijke
huisvesting verder te doen ontwikkelen en het daartoe beschikbaar stellen van financiële middelen.2 Een
dergelijk besluit ziet enkel op de interne financiële huishouding van de gemeente en is er niet op gericht een
bevoegdheid, recht of verplichting voor een of meer anderen te doen ontstaan of teniet te doen, dan wel een
juridische status van een rechtspersoon of een zaak te vast te stellen.3
Gelet op het voorgaande is de commissie van oordeel dat het raadsbesluit van 25 februari niet kan worden
aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb nu het besluit niet is gericht op enig rechtsgevolg.
VERGADERING
Op grond van artikel 7:3 van de Awb kan van het horen van belanghebbenden worden afgezien indien het
bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is. De commissie heeft gelet op bovenstaande overwegingen besloten om
van het horen van bezwaarden af te zien.
CONCLUSIE
Op grond van het bovenstaande is de commissie van oordeel dat op de bezwaarschriften dient te worden
beschikt naar de Ínhoud en de strekking van dit advies.
ADVIES
Op grond van het bovenstaande adviseert de commissie uw Raad om de bezwaarschriften van
bovengenoemde bezwaarden kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren De bezwaarschriften worden niet
inhoudelijk behandeld.
DEN HELDER, 29 mei 2019

De Commissie bezwaarschriften Algemene Kamer

de heer mr. P. van Veen, voorzitter

mevrouw mr. A.B. Holtjer-van Slooten, secretaris

1 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 30 januari 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC3065
2 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 24 september 2014, ECLI:RVS2014:3486
3 Rechtbank Noord-Holland 21 december 2017, ECLI:NL:RBHNO:2017:11154
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