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Advies yan de commissie bezwaanschriften
gemeente Bloemendaal

Dit is het advies van de commissie bezwaarschriften van de gemeente Bloemendaal
(hierna: de commlssie) over het volgende bezwaarschrift:

betreft Bezwaar
Stichti ng Blekersveldg roen, ve rtegenwoord igd door haa r voorzitte r de
heer Stijn de Geus en haar secretaris, de heer Gert Valster (hierna:
bezwaarde).
1 augustus 2A2O, ontvangen 4 augustus 2020.Datum

Voormeld bezwaar is gericht tegen:

besluit Inzake huisvesting statushouders en sociale woningbouw. Meer in
het bijzonder het besluit om door te gaan met de voorbereiding van
Blekersveld voor definitieve woningbouw met minimaal 1/3 sociaal.

van De gemeenteraad.
datum 30 juni 2020

Onder 2 treft u de kern van het advies aan. Onder 3 staat de samenstelling van de
commissie. De overwegingen en het volledige advies van de commissie staan
onder 4.

2. Kern Yan hct adYies

De commissie adviseert het college om het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk te
verklaren.

3. Samenstelling yan de comm¡ss¡e

Voor de behandeling van het bezwaar is de commissie als volgt samengesteld:
De heer mr. D.o. Bogers (voorzitter) en de heer mr. drs. T.A. van Reeuwijk en
mevrouw mr. L.M.R. Kater (leden).

Secretaris van de commissie: mevrouw mr. H. Hemels.

4. OYerweg¡ngen Yan de comm¡ss¡e

Naar aanleiding van de overgelegde stukken overweegt de commissie als volgt.
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Bii hct bezwear ziin mct ntmc dc volgcndc wetteliikc bcp¡lingcn van

bclang
Op grond van artikel 8:1 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb)

kan een belanghebbende tegen een besluit beroep instellen bij de bestuursrechter.

Op grond van artikel 7:l lid 1 van de nt ene aan e

toegekend beroep bij een bestuursrechter in te stellen, alvorens beroep in te
stellen, bezwaar te maken.

Artikel 1:3 van de Awb bepaalt in lid l dat onder besluit wordt verstaan: een

schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke

rechtshandeling.

Artikel 6:3 van de Awb bepaalt dat een beslissing die wordt genomen ter

voorbereiding van een besluit niet vatbaar is voor bezwaar.

Artikel 7:3 onder a van de Awb bepaalt dat van het horen van een belanghebbende

kan worden afgezien indien het bezwaar kennelijk niet-onffankelijk is.

Dc bestrcdcn bcslisslng van dc raad is gccn voor bezwe¡r vatbaar bcsluit
Het bezwaarschrift is gericht tegen een onderdeel van het besluit van de

gemeenteraad inzake huisvesting statushouders en sociale woningbouw. Meer in

het bijzonder is het bezwaar gericht op het beslissing, waarin het gaat om het

"doorgaan met de voorbereiding van Blekersveld voor definitieve woningbouw met

minimaal 1/3 sociaal."

Een besluit dat vatbaar is voor bezwaar dient te worden gekwalificeerd als besluit in

de zin van artikel 1:3 lid l van de Awb. Daarin wordt als eis gesteld dat het dientte
gaan om een publiekrechtelijke rechtshandeling. Dit betekent dat het besluit,

althans de beslissing, op rechtsgevolg gericht moet zíjn. Meer specifiek moet de

beslissing gericht zijn op extern rechtsgevolg. Daarmee is bedoeld dat de beslissing

gericht moet zijn op rechtsgevolgen die ontstaan in de verhouding van het

bestuursorgaan tot één of meer anderen.

De commissie leest het bestreden besluit zo dat besloten wordt door de

gemeenteraad dat het college zo spoedig mogelijk door moet gaan met de

voorbereiding van Blekersveld voor definitieve woningbouw met minimaal U3
sociaal. De commissie overweegt dat op grond van artikel 6:3 van de Awb de

beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar is

voor bezwaar.

De commissie overweegt vanwege het bovenstaande dat het bestreden raadsbesluit

geen appellabel besluit in de zin van artikelen 1:3 en 8:l van de Awb is.
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D. coñmlr.l. tdvlrr.É h.t b.trur¡r krnnclfik nlet-ontv¡nlrrlflk t
vrt{¡lrnn
Dc comml¡¡le l¡ van mrnlng dat hrt bczwalr kcnnel[k nlct-onwânkclflk ir, omdat
hct bezwaarschrlft ls gcrlcht tcgcn ccn bcclult vrn dc Aemccntcrud warrtegen
lngcvolgc de Awb gcen bcroop krn wordcn lngcstcld cn (bfgcvolg) grcon bezwlar

gccn twffcl mogelfk l¡ ovcr de nlct-ontvenkclfikhrtd vrn hct bczwmr, b mrt
tocpßclng van artlkcl 7:3 ondrr r v¡n dc Awb rfgezlcn vln horcn vln bczw¡lrdcn
en vcrwleldcr.

Iortcrn, d¡ conrnldr rdvlnrrt og bælr vln ¡lb lilomtth em
het brzw¡tr kcnnrlflk ni.t-onWtnkrlfk te verkl¡¡nrn.

Ovololn, 13 oktsbtr 2O2O,

De comml¡¡h brzw¡¡rrchrlftcn vrn dc Aamcente lloemtndml,

dc hccr mr. D.O
voorzlttGr

mr. ll. Hcmcl¡

I




