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Beslisnota voor het College van B&W
Onderwerp: beslisnota
Voorgesteld besluit
het College van B&W besluit:
1. De bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren;
2. Het advies van de commissie over te nemen en onderdeel uit te laten maken van dit
besluit.
Aanleiding
Op 19 februari 2020 heeft de burgemeester een Evenementenvergunning, een Ontheffing
Drank- en Horecawet en een Ontheffing Zondagswet verleend en heeft het college van
burgemeester en wethouders een Ontheffing toestellen of geluidsapparaten verleend
voor het organiseren van het evenement Carnaval op Alverna van 22 februari 2020 t/m
25 februari 2020 in Alverna. De besluiten gelden voor 3 jaar, omdat het gaat om een
jaarlijks terugkerend evenement. Op 27 maart 2022 (ontvangen op 28 maart 2022 per
e-mail en op 29 maart 2022 per post) heeft bezwaarmaker hiertegen bezwaar ingediend.
Dit bezwaarschrift was gericht tegen meerdere activiteiten, het carnavalsevenement
Markies 2022 en het Wycrossevenement gehouden op 27 maart 2022. Op 3 juni 2022
heeft de bezwaarschriftencommissie advies uitgebracht over dit bezwaarschrift. Dit
advies ziet op het bezwaar voor zover dat is gericht tegen het carnavalsevenement.
Eerdere besluiten
Datum

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

19-02-2020

Evenementenvergunning (in combinatie met hierboven genoemde
ontheffingen) voor het organiseren van Carnaval op Alverna,
Graafseweg 600 in Alverna.

Gewenst resultaat
Het nemen van een beslissing op bezwaar welke zoveel mogelijk in overeenstemming is
met het advies van de commissie voor bezwaarschriften.
Argumenten
1. De termijn voor het indienen van bezwaar tegen het carnavalsevenement is
verstreken.
De bestreden besluiten zijn op 19 februari 2020 bekendgemaakt door toezending aan de
aanvrager. Het was mogelijk om van 20 februari t/m 1 april 2020 bezwaar te maken
tegen deze besluiten. Het bezwaarschrift is op 28 maart 2022 ontvangen, er is buiten de
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wettelijke termijn bezwaar gemaakt. Om die reden dient het bezwaar gericht tegen de
genomen besluiten voor het carnavalsevenement niet-ontvankelijk worden verklaard.
Tegenargumenten en risico’s
1. Er kan beroep worden ingesteld tegen de beslissing op bezwaar.
Financiële gevolgen
n.v.t.
Communicatie
n.v.t.
Uitvoering of Vervolgstappen
Bezwaarmakers en vergunninghouder worden in kennis gesteld van de beslissing op
bezwaar.
Geheimhouding:
n.v.t.

Nee
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