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Geachte heer Van Hoof,
Op 26 mei 2015 heeft de griffie uw klacht tegen het genomen collegebesluit van 30
september 2014 ontvangen. Deze brief heeft u gericht aan de gemeenteraad. Op 3 juni
2015 hebben wij u een ontvangstbevestiging gestuurd, waarin wij u hebben uitgelegd
wat de werkwijze is en de procedures zijn rond de brieven die de raad ontvangt.
U heeft uw klacht ook naar het college gezonden. Omdat uw klacht zich richt op een
genomen collegebesluit, heeft het college uw klacht in behandeling genomen en u bent
uitgenodigd voor een gesprek met de burgemeester. U heeft aangegeven niet in te
willen gaan op deze uitnodiging. Vervolgens heeft het college op 17 juni 2015 u een
brief gestuurd waarin zij aangeven dat zij uw klacht ongegrond achten.
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De gemeenteraad heeft op 9 juli 2015 de postlijst behandeld, waarin uw brief en de brief
met daarin de afhandeling van uw klacht door het college ter kennisgeving is
opgenomen, en ingestemd met het voorstel tot afdoening. Dit betekent dat de
gemeenteraad akkoord is gegaan met de wijze van afhandeling door het college. De
gemeenteraad twijfelt niet over de juistheid van het genomen besluit en is van mening
dat het besluitvormingsproces geen aanleiding geeft tot nader onderzoek.
Bij uw klacht was ook uw zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan Gemert-Bakel
Buitengebied 2015 opgenomen. Uw zienswijze is volgens de gebruikelijke procedure in
behandeling genomen en betrokken bij de behandeling van de vaststelling van het
bestemmingsplan op 9 juli 2015 tijdens de raadsvergadering.
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw Rian Swinkels. Mail naar
gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel
naar ons algemene nummer (0492) 378 500.
Met vriendelijke groet,
De griffier,
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