Motie ingevolge artikel 33 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel
Onderwerp: publiceren bekendmakingen
De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 12 oktober 2017
Overwegende dat
- De gemeente Boekel via publicatie in het weekblad Boekel –Venhorst
(ontwerp)besluiten bekendmaakt waarmee de inwoners ook worden geïnformeerd
over ter inzage liggende stukken en termijnen voor het indienen van
zienswijzen/bezwaren;
- Inwoners daarmee gewend zijn aan en vertrouwd zijn met bekendmakingen in dit
weekblad;
- De gemeente Boekel in kennis wordt gesteld van (ontwerp)besluiten op
vergunningsaanvragen gedaan bij andere bevoegde gezagen die betrekking hebben
op het grondgebied van onze gemeente en waarvan de stukken ter inzage liggen in
het gemeentehuis in Boekel;
- Inwoners geen onderscheid maken in wie bevoegd gezag is t.a.v. een
vergunningsaanvraag en daardoor niet altijd op eigen initiatief de provinciale website,
de site 'officiële bekendmakingen’ of Overheid.nl raadplegen om na te gaan of er
ontwikkelingen in hun omgeving gaande zijn;
- Het ook niet vanzelfsprekend is dat inwoners zich aanmelden voor betreffende
websites;
- Het voor inwoners onbegrijpelijk is dat de (ontwerp)besluiten op aanvragen ingediend
bij andere bevoegde gezagen niet ook gepubliceerd worden in het plaatselijke
weekblad;
- (omgevings)vergunningsaanvragen waarvan andere overheden bevoegd gezag zijn
vaak inrichtingen betreffen met een grote omgevingsimpact;
- Niet voor iedere vergunningsaanvraag vooraf een dialoog wordt gevoerd waardoor
omwonenden niet gekend zijn in aanstaande ontwikkeling en aanvraag;
- Inwoners zo breed mogelijk geïnformeerd moeten worden over de mogelijkheden tot
inspraak c.q. tot het gebruikmaken van rechtsbeschermingsmiddelen;
roept het college op
alle bekendmakingen van andere bevoegde gezagen waarvan de gemeente Boekel formeel
in kennis wordt gesteld en waarvoor stukken ter inzage liggen in het gemeentehuis te
publiceren op de gemeentepagina in het weekblad voor Boekel-Venhorst.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door het de leden van
de fractie Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel:
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