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Beste meneer mevrouw,

Op woensdag 4 juli 2018 heeft het college een bezwaarschrift van u ontvangen. Uw bezwaar gaat
over de fictieve weigering om uw burgerinitiatief voor te leggen aan de gemeenteraad Graag
reageer ik op uw bezwaarschrift,
Commissie bezwaarschriften
Uw bezwaarschrift heb ik voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften gemeente Haaren
Deze commissie geeft het college advies over uw bezwaarschrift Het college neemt na ontvangst
van het advies een beslissing over uw bezwaarschrift Dat staat in de verordening commissie
bezwaarschriften gemeente Haaren
Ontbreken handtekening
Uw bezwaarschrift is niet voorzien van uw handtekening Dit IS verplicht op grond van de
vormvereisten uit artikel 6.5 van de Algemene wet bestuursrecht
Mogelijk niet-ontvankelijk
Als het bezwaarschrift niet volledig voldoet aan de vormvereisten, is dit een reden om uw
bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Dit betekent dat het niet in behandeling wordt
genomen
Termijn indienen ondertekend bezwaarschrift
Hierbij ontvangt u uw bezwaarschrift retour U heeft de mogelijkheid om het ontbreken van uw
handtekening te herstellen door v66r maandag 50 jUll 2018 uw bezwaarschrift ondertekend aan
ons toe te sturen
Beslistermijn
De beslistermijn is afhankelijk van de indiening van uw ondertekend bezwaarschrift Deze is
namelijk twaalf weken gerekend vanaf de dag nadat het ondertekende bezwaarschrift door ons
cciege is ontvangen Dat staat in artikel 7 10 van de Algemene wet bestuursrecht
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Esch, 4 uil 2018

College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Haaren
Monseigneur Bekkersplein 2
5076AV Haaren

Betreft. bezwaarschrift op uw schrijven van 15 juni

Geacht college,
Hartelijk dank voor uw antwoord op het burgerinitiatief zoals wij dat op 22 februari bij
u hebben ingediend
Wij kunnen ons niet verenigen met uw standpunt. De gemeente Haaren heeft in haar
verordening burgerinitiatief aangegeven hoe te moeten handelen en dit is niet
gedaan. Wij vinden dat u dit alsnog moet doen en maken bij deze bezwaar tegen uw
fictieve weigering om het burgerinitiatief conform de bepalingen van de verordening
burgerinitiatief ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet.

Meer informatie
Als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact met mij op. Ik ben te bereiken via telefoonnummer
0411-627282 of via e-mail gemeente@haaren.n1

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,
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Raad van de gemeente Haaren
t.a.v. griffier Eric Dammingh
Postbus 44
5076 ZG HAAREN
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Doorzending bezwaarschrift

Beste gemeenteraad,

Op 4 iuli 2018 hebben wij een bezwaarschrift ontvangen van de heren
Het bezwaarschrift is gericht tegen de fictieve weigering om het burgerinitiatief van 22 februari
2018, conform de bepalingen van de Verordening Burgerinitiatief Gemeente Haaren, voor te
leggen aan de gemeenteraad.

Bevoegdheid behandelen bezwaarschrift
Er is aanleiding om aan te nemen dat niet ons college maar uw raad het bevoegde
bestuursorgaan is om een besluit te nemen over de bezwaren.
« In het bezwaarschrift is aangegeven dat het bezwaar gericht is tegen "uw schrijven van
15 juni 2018". Dit schrijven van 15 juni 2018 is een brief van uw raad, niet van het
college.
De Verordening Burgerinitiatief Gemeente Haaren kent uitsluitend bevoegdheden aan de
gemeenteraad toe. Als er sprake is van een (fictieve) weigering dan is dat een besluit
van de gemeenteraad.
Op grond daarvan menen wij dat ons college niet bevoegd is om dit bezwaarschrift te
behandelen.

Doorzendplicht
Artikel 6:15 van de Algemene wet bestuursrecht kent een doorzendplicht voor bezwaarschriften
die bij een onbevoegd orgaan zijn ingediend. Wij zenden het bezwaarschrift daarom ter
behandeling aan uw raad door.
De indieners van het bezwaarschrift hebben wij op de hoogte gebracht van de doorzending van
het bezwaarschrift.
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Esch, 4 juli 2018

College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Haaren
Monseigneur Bekkersplein 2
5076AV Haaren

Betreft: bezwaarschrift op uw schrijven van 15 juni

Geacht college,
Hartelijk dank voor uw antwoord op het burgerinitiatief zoals wij dat op 22 februari bij
u hebben ingediend.
Wij kunnen ons niet verenigen met uw standpunt. De gemeente Haaren heeft in haar
verordening burgerinitiatief aangegeven hoe te moeten handelen en dit is niet
gedaan. Wij vinden dat u dit alsnog moet doen en maken bij deze bezwaar tegen uw
fictieve weigering om het burgerinitiatief conform de bepalingen van de verordening
burgerinitiatief ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,

