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Agendapunt          :     08 
Voorstelnummer : 09-065 
Raadsvergadering : 4 oktober 2012 
Naam opsteller : Peter Hink 
Informatie op te vragen bij : Peter Hink 
Portefeuillehouders : Alwin Hietbrink 

 
 
Onderwerp:  het nemen van een besluit over de verschuldigdheid en de hoogte van een 
dwangsom vanwege het niet tijdig beslissen op het bezwaarschrift, dat is gericht tegen het afwijzen 
van een verzoek om een partiële herziening van het bestemmingsplan, waarbij de uitbreiding van 
de woning op het perceel Vincent van Goghweg 4 te Bergen wordt bestemd als recreatiewoning 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  de verschuldigdheid van de dwangsom vanwege het niet tijdig beslissen op het 

bezwaarschrift, dat is gericht tegen het afwijzen van een verzoek om een partiële 
herziening van het bestemmingsplan vast te stellen en de hoogte daarvan te stellen 
op het maximaal te verbeuren bedrag (€ 1260,--). 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Het voorstel betreft een het nemen van een besluit door uw raad over de verschuldigdheid 
en de hoogte van een dwangsom vanwege het niet tijdig beslissen op het bezwaarschrift, 
dat is gericht tegen het afwijzen van een verzoek om een partiële herziening van het 
bestemmingsplan, waarbij de uitbreiding van de woning op het perceel Vincent van 
Goghweg 4 te Bergen wordt bestemd als recreatiewoning. Voorgesteld wordt de 
verschuldigdheid vast te stellen en de hoogte van de dwangsom te stellen op € 1260,--. 
 
korte toelichting 
Bij brief van 12 april 2012 (ontvangen 16 april 2012) is een bezwaarschrift ingediend tegen 
de afwijzing van een verzoek om een herziening van het bestemmingsplan. De commissie 
voor de bezwaarschriften heeft in zijn advies van 3 juli 2012 geadviseerd het bezwaarschrift 
ongegrond te verklaren en de afwijzing in stand te laten. Wij hebben vervolgens op 24 juli 
2012 besloten uw raad voor te stellen overeenkomstig het advies van de commissie te 
beslissen. Het voorstel staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 4 oktober a.s. 
 
Op 2 augustus jl. heeft bezwaarmaker uw raad in gebreke gesteld, omdat niet binnen de 
daarvoor gestelde wettelijke termijn is beslist op zijn bezwaarschrift.   
Ingevolge artikel 7:10 Awb beslist het bestuursorgaan binnen 12 weken, gerekend vanaf de 
dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Deze 
termijn kan worden verlengd met maximaal 6 weken. Dat laatste is niet gedaan. Het 
bestreden besluit is 8 maart 2012 door de raad genomen en op 27 maart 2012 verzonden. 
Dat betekent dat de bezwaartermijn is verstreken op 8 mei 2012 en uw raad voor 31 juli 
2012 diende te beslissen op het bezwaarschrift.  Artikel 4:17 Awb bepaalt dat indien niet 
tijdig op een aanvraag of bezwaarschrift wordt beslist, het bestuursorgaan een dwangsom 
verbeurt voor elke dag dat het in gebreke is, doch voor ten hoogste 42 dagen. De eerste 
dag dat een dwangsom verschuldigd is, is de dag waarop twee weken zijn verstreken na de 
ingebrekestelling, derhalve vanaf 16 augustus 2012. De behandeling van de beslissing op 
bezwaar is geagendeerd voor de raadsvergadering van 4 oktober 2012. Dat is 49 dagen na 
de ingebrekestelling. De maximale dwangsom ad € 1260,-- is derhalve verbeurd. 
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Advies 
Gelet op vorenstaande stellen wij uw raad voor de verschuldigdheid van de dwangsom vast 
te stellen en de hoogte daarvan te stellen op het maximaal te verbeuren bedrag (€ 1260,--) 

 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

De raad verkrijgt hiermee een voor bezwaarmaker voor beroep vatbaar besluit. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu

De beslissing op bezwaar betreft een raadsbevoegdheid. 
 aan de raad voorgelegd? 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

n.v.t. 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 

 n.v.t. 

 

6.  Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
 de raad daarover gerapporteerd? 
 Zodra de raad heeft beslist zal het besluit aan bezwaarmaker worden bekend gemaakt. 

 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Er zijn financiële middelen uit de lopende begroting met het voorstel gemoeid. 

 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 

Zie hiervoor. 
 
 
 
 
Bergen, 21 augustus 2012 

 
College van Bergen 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
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