
i . i  , . i i  i  . . ,  :  l

H Ë U S N Ë N

Ecologisch Kennis Centrum B.V.
A.M.L, van Rooij
Hazendansweg 364
3520 ZONHOVEN (BELGTË)

oNsKÊr{MÊRK: 00404330
uwKEililERK: Schreul21092014lBZ
uwBRIEÊvAN: 21 september 2014
BEIrÁND€LD DooR: Anne-Marie Verwijs
oITDERwERP: Onfuangstbevestiging
AATAL BIJLACEN: 1

oAÍuM: 25 september 2014
vÊRz. 26 september 2014

Geachte meneer Van Rooii.

Op 22 september 2014 ontving ik van u een, namens de heren A.F.L.M.
Schreuder, C.A.P.M. Schreuder en P.F.M. Schreuder ingediend, bezwaarschrift.
U geeft hierin aan dat u het niet eens bent met de brief van het college van
Heusden van 4 september 2014, verzonden op 9 september 2014, waarin de
uitvoering van de bestuursdwang op het perceelWijksestraat 3 in Heusden wordt
aangekondigd. In deze brief leest u hier meer over.

Beoordel ing bezwaarschrift
lk heb vastgesteld dat in uw bezwaarschrift alle gegevens zijn opgenomen die
nodig zijn voor de behandeling. Het bezwaarschrift voldoet echter niet aan de
eisen die gesteld zijn in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Uw bezwaarschrift
is namelijk niet gericht tegen een besluit in de zin van artikel 1:3, lid 1 Awb. Het
college kan uw bezwaarschrift daarom niet-ontvankelijk verklaren. Dit houdt in dat

PosraoREs het college het bezwaarschrift niet inhoudelijk beoordeelt.
Gemeente Heusden

Postbus 41
5250 AA Vlijmen Vervolg

BEzoEKÁDREssEr,r lk heb het bezwaarschrift voor advies toegestuurd aan de Commissie
Julianastraat 34 bezwaarschriften. De Commissie bezwaarschriften brengt een onafhankelijk advies

Vli imen
Raadhuisptein 16 uit over uw bezwaarschrift. Het is mogeli jk dat de commissie u wil 'horen': dat wil

Drunen zeggen dat u de gelegenheid kri jgt om uw bezwaarschrift toe te l ichten. ln dat
Í 14073 geval zal de voorzitter van de commissie u dat laten weten. U krijgt hierbij ook
F (073)s'317es 

informatie over de verdere gang van zaken.
E |NFo@HEUSDEN.NL

DTGITAAL LoKET

***.Ë;;;;.;i Beslistermijn
lk verwacht u op uiterlijk 13 januari2015 een beslissing op uw bezwaarschrift te

BNKRELATTE

NL54BNGH028s0o3s0s kunnen sturen. Als deze datum niet wordt gehaald, krijgt u daarvan tijdig bericht.

Gemeente Heusden gebruakt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waaÍtoe zij zijn veÍstrekt.
Indien u daarover inhoudeli jk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar
van onze gemeenle (Wei Bescheíming PeÍsoonsgegevens, aíikel 33 en 34)
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lk heb een folder bijgesloten met een korte toelichting op de procedure.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met mij op. lk ben bereikbaar op
dinsdag, donderdag en vrijdagochtend via het vijfcijferige telefoonnummer 14073.

Hoogachtend,
namens het college van Heusden,

' - -r ' t -T------

.11+E;,i)----_____))'

Anne-Marie Verwijs
Juridisch adviseur handhaving
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Bijlage: Folder bezwaar maken

Afhandeling bezwaarschriften bij de gemeente Heusden
U heeft bezwaar gemaakt tegen (het niet nemen van) een beslissing van een
bestuursorgaan van de gemeente Heusden. De bestuursorganen van de
gemeente zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en
de burgemeester.
ln de Algemene wet bestuursrecht (Awb)staan algemene regels voor het maken
van bezwaar en voor het afhandelen van bezwaarschriften door de
bestuursorganen van de gemeente. In de "Verordening commissie bezwaa/'staan
nog extra regels die gaan over de Commissie bezwaarschriften.
Onderstaand vindt u de procedure van het afhandelen van bezwaarschriften van
de gemeente Heusden.

Ontvangstbevestiging
Een bezwaarschrift moet aan een aantal eisen voldoen. Deze eisen staan in de
Awb. In de ontvangstbevestiging van het bezwaarschrift, die u nu heeft gekregen,
staat of u nog extra gegevens moet opsturen.

Onafhankelij ke Commissie bezwaarschriften
De Commissie bezwaarschriften geeft advies aan het bestuursorgaan over uw
bezwaarschrift. Deze commissie bestaat uit twee leden en een voorzitter en deze
commissie werkt onafhankelijk van het gemeentebestuur. Dit betekent dat de leden
en de voorzitter van de commissie niet werken bij de gemeente Heusden en dat zij
ook niet in de gemeente Heusden wonen. De Commissie wordt bijgestaan door
een ambtelijk secretaris en een notulist, die welwerkzaam zijn bij de gemeente.
De voozitter van de Commissie bezwaarschriften nodigt u uit om b'rj een
hoorzitting aanwezig te zijn. De voorzitter nodigt dan ook het bestuursorgaan en
eventuele belanghebbenden uit. De hoorzittingen worden op dinsdagmiddag in het
gemeentehuis in Vlijmen gehouden en duren ongeveer een half uur. Van deze
hoorzitting wordt een verslag gemaakt.
U kunt zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan of vertegenwoordigen. Laten
bijstaan betekent dat u een íamilielid, kennis, adviseur of advocaat mag
meenemen die u kan ondersteunen. Als u zich laat vertegenwoordigen dan geeft
iemand anders namens u een toelichting. U hoeft dan niet zelf aanwezig te zijn,
maar het mag wel. U moet deze persoon dan wel een schriftelijke toestemming
meegeven. Voor een advocaat is dit niet nodig.
Ook kunt u getuigen of deskundigen meenemen naar de hoorzitting. De kosten
voor deze getuigen en deskundigen moet u zelf betalen.
Na de hoorzitting adviseert de Commissie bezwaarschriften het bestuursorgaan
over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. U ontvangt dan een afschrift
van dit advies.

U itzondering hoorplicht
De commissie hoeft u niet altijd te horen, bijvoorbeeld als het bezwaar heel
duidelijk "niet-ontvankelijk" is. Dit is het geval wanneer:
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u te laat bezwaar heeft gemaakt (na zes weken), of
het bestuursorgaan vindt dat het besluit voor u geen (rechtstreekse) gevolgen
heeft, of
het bezwaarschrift niet voldoet aan de eisen die in de Awb staan.
Als het bezwaarschrift "kennelijk ongegrond" is, is er ook geen hoorzitting. Dit is
het geval als een beslissing volgens de wet niet anders kan zijn.
U hoeft ook niet gehoord te worden als u aangeeft dat u dit niet wilt. Dit geldt ook
voor eventuele betrokkenen.
Tot slot is er geen hoorzitting als het bestuursorgaan tijdens de bezwaarprocedure
een nieuw besluit neemt dat helemaal aan uw bezwaar tegemoet komt en anderen
door dit nieuwe besluit niet worden benadeeld.

Intrekken van bezwaar
Bent u van gedachten veranderd of wilt u om een andere reden uw bezwaarschrift
intrekken, dan moet u dat schriftelijk doen. U kunt daarvoor ook een
standaardformulier krijgen. Mondeling kunt u uw bezwaarschrift alleen intrekken
tijdens de hoorzitting.

Voorlopige voorziening
Tijdens de bezwaarprocedure is het besluit, waartegen u bezwaar heeft gemaakt,
geldig. Het kan zijn, dat dit besluit intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een bouwvergunning of sloopvergunning.
Tijdens de bezwaarprocedure kunt u daarom de voorzieningenrechter vragen om
een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter een speciale regeling treft
voor de tijd dat het bezwaarschrift nog in behandeling is. De voorzieningenrechter
kan bijvoorbeeld afspreken dat niet mag worden gebouwd totdat het
bestuursorgaan heeft beslist op het bezwaarschrift.

Een voorlopige voorziening kunt u aanvragen bij de:
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant
Sector Bestuursrecht
Postbus 90125
5200 MA's-Hertogenbosch

Voor de procedure van een voorlopige voorziening moet een bedrag (griffierecht)
worden betaald. Van de griffier van de rechtbank krijgt u een nota en/of een
acceptgiro. Het bedrag moet op tijd betaald zijn, anders wordt uw verzoek om
voorlopige voorziening niet behandeld. Als de rechtbank u in het gelijk stelt, krijgt u
het griffierecht terug van het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen.

Beslissing op het bezwaarschrift
Het bestuursorgaan bekijkt de zaak opnieuw en neemt een beslissing op het
bezwaarschrift. De nieuwe beslissing is meestal gebaseerd op het advies van de
Commissie bezwaarschriften. Het bestuursorgaan mag wel van het advies afwijken
maar hij moet dan in de beslissing op het bezwaarschrift motiveren waarom hij
afwijkt van het advies.
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Het bestuursorgaan beslist in het algemeen binnen twaalf weken, gerekend vanaf
het einde van de bezwaartermijn. Dit is de dag waarop de termijn voor het indienen
van het bezwaarschrift verstrijkt. De beslissing kan echter met zes weken worden
uitgesteld. In dat geval krijgt u hierover bericht.
Als het nog langer duurt en u krijgt hierover geen bericht, dan kunt u in beroep
gaan bijde Rechtbank in 's-Hertogenbosch.

Bekendmaking van de beslissing op het bezwaar
Alle betrokkenen krijgen schriftelijk bericht over de beslissing die op het bezwaar is
genomen. Het bestuursorgaan legt daarin uit waarom de beslissing is genomen. Bij
deze beslissing zit ook het advies van de Commissie bezwaarschriften en, als er
een hoorzitting is geweest, het verslag van de hoorzitting. Als u het niet eens bent
met de beslissing, kunt u binnen zes weken bij de rechtbank in beroep gaan. Bij de
beslissing staat vermeld hoe u in beroep kunt gaan.

Vergoeding van de kosten
Als u voor het indienen van een bezwaarschrift kosten heeft moeten maken, dan
kunt u het bestuursorgaan vragen om (een deel) daarvan te vergoeden. U krijgt
mogelijk een vergoeding als u in het gelijk wordt gesteld en het besluit waartegen u
bezwaar heeft gemaakt door het bestuursorgaan moet worden veranderd omdat
het onrechtmatig is of omdat het bestuursorgaan het besluit niet zorgvuldig heeft
genomen.
Het is belangrijk dat u een verzoek om kostenvergoeding indient voordat een
beslissing op het bezwaarschrift is genomen. Een kostenvergoeding kan worden
gegeven voor de kosten van een advocaat of een professionele
rechtsbijstandverlener en voor de kosten van een getuige of deskundige, als blijkt
dat u deze echt nodig had. Ook kunnen onder meer reis- en verblijfkosten in
verband met het bezoeken van de hoorzitting vergoed worden. In het Besluit
proceskosten Bestuursrecht (met b'rjlage) staan regels over de vergoedingen van
proceskosten (zie onder Wet- en regelgeving op de site www.overheid.nl).

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, dan kunt u contact
opnemen met de gemeente Heusden via het vijfcijÍerige telefoonnummer '14073 of
via e-mail info@heusden.nl
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