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De Adviescommissie voor de behandeling van bezwaren heeft haar jaarverslag 2013
uitgebracht. Het college heeft kennis genomen van het jaarverslag en het zal onderwerp
van gesprek zijn tussen de burgemeester en de voorzitter van de commissie.
De commissie constateert dat de behandeltermijnen van de behandelde zaken wat zijn
opgelopen ten opzichte van de termijnen in 2012. Dat wordt met name veroorzaakt door
een aantal zaken waarop een heroverweging moest plaatsvinden of waarin een
contra-advies werd uitgebracht. Daarnaast zijn niet alle zaken die daarvoor in aanmerking
kwamen verdaagd. Daardoor is een aantal zaken automatisch maar statistisch gezien ten
onrechte boven de wettelijke termijn uitgekomen.
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Gemeenteraad - dinsdag 16 september 2014 19:45
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.
Bestuur en Middelen - dinsdag 9 september 2014 20:00
De heer Bronkhorst vindt het een aandachtspuntje dat 26 van de 66 zaken niet tijdig zijn
afgehandeld. Aan de termijn moet in de toekomst meer aandacht worden besteed. Als er
een dwangsom moet worden betaald is dat zonde van het gemeenschapsgeld.
De burgemeester deelt deze stellingname maar het is wel vaak zo dat als termijnen niet
gehaald worden dat dat vaak komt door verzoeken van de andere partij. En in alle
gevallen vindt dat in overleg plaats. De heer Bronkhorst geeft nog aan dat de secretaris
op tijd kan verdagen. Dat is een eenvoudige administratieve handeling De burgemeester
agendeert dit punt begin oktober.
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Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de
raadsvergadering van 16 september 2014.
Bestuur en Middelen - dinsdag 10 juni 2014 20:30
De heer Bronkhorst geeft aan dit punt inhoudelijk te willen bepreken. De politieke vraag
is: hoe kunnen we voorkomen dat er dwangsommen worden verbeurd door het niet tijdig
beslissen op bezwaarschriften. Dit verzoek wordt gesteund door D66. Dit stuk wordt

geagendeerd in de volgende adviescommissie.

