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Besluit op bezwaar

Geachte dames Hamerslag en Dijk,
Geachte heer Van Esdonk,

Bij brief van 9 november 2020, ontvangen op 11 november 2020 (kenmerk: 2020-064121), maakte u bezwaar
namens de fractie Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp. Hierbij ontvangt u onze beslissing op uw
bezwaarschrift.
Besluit waartegen uw bezwaar zich richt
Uw bezwaarschrift richt zich tegen het besluit van onze raad van 28 september 2020 waarin de raad bij
meerderheid heeft besloten om het beschikbaar stellen van middelen en/of voordelen aan Willemsoord bv
door de gemeente, alsmede de economische activiteiten van ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij
Willemsoord bv aan te wijzen als plaatsvindend in het algemeen belang in de zin van artikel 25h, vijfde lid, van
de Mededingingswet.
In uw bezwaarschrift stelt u dat het desbetreffende raadsbesluit niet rechtsgeldig tot stand is gekomen,
aangezien belanghebbenden bij Willemsoord in de raad hebben gestemd over het voorstel. Daarnaast meent
u dat het genomen besluit onvoldoende is gemotiveerd.
Advies van de bezwaarschriftencommissie over uw bezwaar
Uw bezwaarschrift is in handen gesteld van onze bezwaarschriftencommissie. De bezwaarschriftencommissie
adviseert ons inhoudelijk over de behandeling van uw bezwaarschrift.
Op 1 december 2020 heeft de bezwaarschriftencommissie ons geadviseerd om uw bezwaarschrift (kennelijk)
niet-ontvankelijk te verklaren en niet inhoudelijk te behandelen. De fractie Behoorlijk Bestuur is namelijk niet
aan te merken als een belanghebbende die bezwaar kan maken tegen het onderhavige besluit.
De commissie overweegt hierover in het advies dat volgens vaste jurisprudentie (onder meer van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 25 november 1997 in zaak no. E03.96.0894 (AB 1998, 2))
een politieke partij, ook al bezit zij rechtspersoonlijkheid, in een geval waarin beroep openstaat voor
belanghebbenden, niet kan opkomen ter bescherming van algemene en collectieve belangen, omdat de
woorden "in het bijzonder" aan het slot van artikel 1:2, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht zich
daartegen verzetten. Voor de volledige motivering van de bezwaarschriftencommissie verwijzen wij u naar het
bijgevoegde advies van deze commissie.
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Onze beslissing op uw bezwaarschrift
Wij kunnen ons vinden in het advies van de bezwaarschriftencommissie en nemen dit advies over. Uw
bezwaarschrift verklaren wij niet-ontvankelijk.
Met vriendelijke groeten,
Gemeenteraad van Den Helder,
J.J. Nobel
voorzitter

mr. drs. M. Huisman
griffier

ent u het niet eens met het besluit in deze brief?
Wanneer u naar aanleiding van het hierboven vermelde besluit vragen mocht hebben, dan kunt u ons altijd voor een verdere
toelichting bellen. Het telefoonnummer staat bovenaan deze brief.
Het instellen van beroep gaat als volgt. U kunt als belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de bovenaan deze brief
vermelde dag waarop het besluit is verzonden met een brief (niet per e-mail) een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland,
Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. In het beroepschrift moet het volgende staan:
uw contactgegevens zoals uw naam en adres (en telefoonnummer);
de dagtekening;
het kenmerk van het besluit en een omschrijving van het besluit waartegen u beroep indient (u kunt een kopie van het besluit
(deze brief) meesturen);
de reden(en) waarom u bezwaar indient en wat het besluit volgens u moet zijn;
uw handtekening.
Het indienen van een beroepschrift of tussentijds bellen schort niet de werking van het hierboven vermelde besluit op. Dat betekent
dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroepschrift in behandeling is. Kunt u vanwege de spoedeisendheid van de betrokken
belangen een beslissing op uw beroepschrift niet afwachten? Dan kunt u gelijktijdig met of na de indiening van uw beroepschrift de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, vragen een voorlopige voorziening te
treffen om de werking van het besluit voor de duur van uw beroepschriftprocedure te schorsen. Houdt u er rekening mee dat de rechtbank
hiervoor kosten in rekening brengt. Zie ook: www.rechtspraak.nl.

