Onderwerp:

klacht
Uw brief, ontvangen op:

2 juni 2015
Uwkenmerk:
Onsk

KCI
2139-2015
Bilage(n}:
cemen

15 juni 2015

Verzonden: 1 JUDi ZOS

GeaCh e_
U dient bij schrijven d.d. 21 mei 2015, ontvangen 2 juni 2015, een klacht in tegen het
genomen collegebesluit van 30 september 2014 inzake principeverzoek crematorium
Peeldijk 20b in Handel. Deze klacht is in behandeling genomen door de burgemeester

dhr.

Onderzoek

Alvorens in te gaan op uw klachten laten wij u weten het te betreuren dat u ons niet in
de gelegenheid stelt een en ander in een gesprek met u te bespreke:

kenbaar gemaakt in het telefonische overleg met on:
op 11 juni II. en dat heeft u herhaald in een mail aan
Uw eerste klacht richt zich tegen de wijze van besluit nemen. De burgemeester was
tijdens die vergadering afwezig en u geeft aan dat daardoor de stem van de locoburgemeester CDA) een meerderheid geeft binnen het college. Wij kunnen u melden
dat het collegebesluit unaniem was, waardoor de stemverhoudingen niet relevant
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waren. Op dit punt achten wij uw klacht ongegrond.
Uw tweede klacht betreft het volgende. Volgens uw juridisch adviseur staat tegen elk
besluit van een college een bezwaarmogelijkheid open. Het verbaast u dan ook dat op

de openbare besluitenlijst van 30 september 2014 deze mededeling niet aanwezig is.
Ons besluit m.b.t. het principeverzoek is wel degelijk opgenomen in de openbare
besluitenlijst. Een ieder heeft hiervan dus kennis kunnen nemen. Wij beschouwen
principeverzoeken echter als een verzoek om informatie. Hieraan zijn geen
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Een besluit van ons college op een principeverzoek wordt dan ook niet gezien als een
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besluit zoals in artikel 1:3 van de Awb bedoeld. Dit betekent dat er dan ook geen

grondslag is voor het indienen van een bezwaar, niet voor de aanvrager zelf, maar ook
niet voor derden. Dit wordt pas actueel indien het principeverzoek wordt omgezet in een
concrete aanvraag. Ook op dit punt achten wij uw klacht ongegrond.
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Nationale ombudsman

Met deze brief beschouwen wij uw klacht als afgehandeld. Indien u het niet eens bent
met de manier waarop uw klacht door de gemeente is behandeld of met de inhoud van
de beslissing op de klacht dan kunt u de Nationale Ombudsman vragen om uw klacht te
behandelen. Voor meer informatie verwijs ik u naar www.nationaleombudsman.nl. U
kunt de Nationale Ombudsman gratis bellen op nummer 0800-3355555.
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Meer informatie

Heeft u vragen over de

cedure, dan kunt u contact opnemen met

de klachtenco rdinato
bereikbaar via gemeente@gemert-bakel.nl
of het algemeen telefoonnummer (0492) 378 500.
Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

