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Beslisnota voor het College van B&W
Onderwerp: Bezwaar tegen besluit Wob-verzoek nachtvissen
Voorgesteld besluit
het College van B&W besluit:
1. het bezwaar tegen het besluit op het Wob-verzoek niet-ontvankelijk te verklaren.
Aanleiding
Bezwaarmaker heeft een Wob-verzoek ingediend over documenten over nachtvissen. Op
6 juli 2021 hebben we een besluit genomen. Het verzoek is gedeeltelijk toegewezen. Een
aantal de documenten waar bezwaarmaker om vroeg bestaat niet. Op 19 augustus 2021
hebben we van bezwaarmaker een bezwaarschrift ontvangen.
Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo
mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

Gewenst resultaat
Een zorgvuldige beslissing nemen op het bezwaar.
Argumenten
1.1 De commissie voor de bezwaarschriften heeft geadviseerd het bezwaar nietontvankelijk te verklaren.
De bezwaartermijn liep tot en met 17 augustus 2021. We hebben het bezwaarschrift op
19 augustus ontvangen. Het bezwaarschrift is niet per post verzonden. Bezwaarmaker
heeft deze zelf in de brievenbus van de gemeente gedaan. De dagtekening van het
bezwaarschrift is 18 augustus 2021.
Het bezwaarschrift is dus te laat ingediend. Dat betekent dat het in principe nietontvankelijk is, tenzij bezwaarmaker een goede reden had voor de te late indiening.
Bezwaarmaker heeft aangegeven dat hij het bezwaarschrift op de laatste dag van de
bezwaartermijn bij het gemeentehuis in de brievenbus heeft gedaan. De commissie heeft
beoordeeld dat hij hiervoor geen bewijs heeft aangeleverd. Volgens vaste jurisprudentie
moeten we er daarom van uit gaan dat het bezwaarschrift is binnen gekomen op de
datum die op de stempel staat. Bovendien is de datum op het bezwaarschrift 18
augustus 2021. Ook daarom is het niet aannemelijk dat het bezwaarschrift op 17
augustus 2021 al in de brievenbus van het gemeentehuis is afgeleverd.
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1.2 Bezwaarmaker heeft wel inhoudelijke uitleg gekregen over de documenten.
Bezwaarmaker had nog vragen over de documenten die hij gekregen heeft. Hier heeft hij
wel antwoord op gekregen.
Tegenargumenten en risico’s

Financiële gevolgen
Dit besluit heeft geen financiële gevolgen.

Communicatie
-

We sturen bezwaarmaker de beslissing op bezwaar

Inwonersparticipatie
n.v.t.
Uitvoering of Vervolgstappen
-

We sturen bezwaarmaker de beslissing op bezwaar

Geheimhouding:

Nee

n.v.t.

Voorstel
Advies
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