
¥ 
Raadsvoorstel 

 

  Raadsvoorstel ¥ Pagina 1 van 2 

 

Registratienummer: 

 

RVO13.0058 Portefeuillehouder: Koen Schuiling 

Van afdeling:  Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 

 Primair besluit d.d. 29 oktober 2012 (kenmerk: 

RB12.0199); 

 Bezwaarschriften van de heer H.M. van Kuijk en 

de heer K.H. Selie en 40 medeondertekenaars; 

 Aanbiedingsbrief Commissie bezwaarschriften 

(ID13.00718); 

 Advies Commissie bezwaarschriften (kenmerk: 

AI13.02532) en bijbehorende bijlagen (kenmerk: 

AU13.03399). 

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

S. Dijkstra 

(0223) 67 8180 

s.dijkstra@denhelder.nl 

Onderwerp:  Beslissing op bezwaar inzake raadsbesluit nieuwbouw stadhuis 

 

 

Gevraagd besluit: 

 

1. het advies van de Commissie bezwaarschriften inzake de bezwaarschriften van de heer H.M. van Kuijk, 

gedateerd op 29 november 2012, ontvangen op 3 december 2012 en de heer K.H. Selie en 40 

medeondertekenaars, gedateerd op 23 november 2012, ontvangen op 5 december 2012, tegen het 

raadsbesluit RB12.0199 van 29 oktober 2012 inzake nieuwbouw stadhuis, onverkort over te nemen; 

2. vast te stellen dat geen sprake is van feiten en omstandigheden, die aanleiding vormen om af te wijken 

van de inhoud en de strekking van het advies; 

3. het onder 1. vermelde bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren; 

4. het primaire besluit in deze aangelegenheid, zijnde het raadsbesluit RB12.0199 van 29 oktober 2012 in 

stand te laten.  

 

 

Publiekssamenvatting 

Tegen het raadsbesluit RB12.0199 van 29 oktober 2012 inzake nieuwbouw stadhuis zijn bezwaarschriften 

ingediend door de heer H.M. van Kuijk en de heer K.H. Selie en 40 medeondertekenaars. Deze 

bezwaarschriften zijn conform de Algemene wet bestuursrecht voor advies voorgelegd aan een onafhankelijke 

adviescommissie. De Commissie bezwaarschriften heeft op 28 februari 2013 de bezwaarschriften in raadkamer 

(besloten gedeelte) behandeld, omdat een toetsing aan de wettelijke ontvankelijkheidsvereisten uitwees, dat 

deze niet gericht waren tegen een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en daarmee als 

kennelijk niet-ontvankelijk diende te worden aangemerkt. Daarmee kon de Commissie bezwaarschriften niet 

toekomen aan een inhoudelijke behandeling van het bezwaarschrift. De Commissie bezwaarschriften heeft de 

gemeenteraad geadviseerd het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. Voorgesteld wordt om 

dienovereenkomstig te besluiten.  

 

Inleiding 

Op 29 oktober 2012 heeft uw raad besloten (RB12.0199) het geamendeerde raadsvoorstel betreffende de 

nieuwbouw van het stadhuis aan te nemen. Hiertegen is een aantal bezwaarschriften ingediend, die voor advies 

in handen zijn gesteld van de Commissie bezwaarschriften. Het advies van deze commissie is op 28 maart 

2013 ontvangen en verspreid. Dit voorstel dient er voor dat uw raad naar aanleiding van het advies van de 

Commissie bezwaarschriften een beslissing neemt op de ingediende bezwaarschriften.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Een beslissing op bezwaar, die in overeenstemming is met de Algemene wet bestuursrecht  

 

Kader 
 Algemene wet bestuursrecht 
 Gemeentewet 
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Argumenten 
Op 28 maart 2013 heeft de voorzitter van de raad het advies van de Commissie bezwaarschriften ontvangen. 
De Commissie voor bezwaarschriften adviseert uw raad de bezwaarschriften van de heer H.M. van Kuijk, de 
heer K.H. Selie en 40 medeondertekenaars kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. Om die reden zijn de 
bezwaarschriften door deze commissie niet inhoudelijk behandeld. Het advies van deze Commissie 
bezwaarschriften is als bijlage bij dit voorstel opgenomen.  
 
Ten aanzien van het advies merken wij nog het volgende op. 
Primair adviseert de Commissie bezwaarschriften de bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren, omdat het 
raadsbesluit van 29 oktober 2012 niet als een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb kan worden 
aangemerkt. De commissie is van oordeel dat het bestreden besluit een schriftelijke beslissing is van uw raad, 
maar dat dit besluit geen publiekrechtelijke rechtshandeling betreft.  
Subsidiair merkt de Commissie bewaarschriften op dat op het raadsbesluit nog vele besluiten zullen volgen en 
in zoverre een besluit is ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling waartegen op grond van 
artikel 8:3 lid 2 juncto 7:1 Awb geen bezwaarschrift kan worden ingediend.  
 
Op grond van het voorgaande adviseren wij u conform het advies van de Commissie bezwaarschriften te 
besluiten.  

 

Maatschappelijk draagvlak 

Niet van toepassing. 

 

Financiële consequenties 

Niet van toepassing. 

  

Communicatie 

De bezwaarmakers worden over het door de gemeenteraad genomen besluit geïnformeerd. 

 

Realisatie 

De door de gemeenteraad genomen beslissing op bezwaar wordt in de vorm van een voor beroep vatbare 

beschikking aan belanghebbenden toegezonden. 

 

 

Den Helder, 16 april 2013. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

ir Ph. Salm  
  

 


