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Onderwerp
Beslissing op bezwaar tegen raadsbesluit inzake (spoed)huisvesting op Blekersveld

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal bijeen op 12 november 2020;

gelezen het advies van de commissie bezwaarschriften van de gemeente Bloemendaal van 13 
oktober 2020

besluit:

Het bezwaar van Stichting Blekersveld Groen gericht tegen het besluit van de gemeenteraad van 
Bloemendaal van 30 juni 2020 met betrekking tot de spoedhuisvesting van statushouders voor 31 
december 2020 kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren;

Het raadsvoorstel wordt aangenomen met 18 stemmen voor (WD, GroenLinks, D66, CDA, PvdA, 
Liberaal Bloemendaal, VDB, Zelfstandig Bloemepdaal) ęn 1 stem tegen (Hart voor Bloemendaal).

de voorzitter, de griffier,
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Voorgesteld besluit
Het bezwaar van Stichting Blekersveld Groen gericht tegen het besluit van de gemeenteraad van 
Bloemendaal van 30 juni 2020 met betrekking tot de spoedhuisvesting van statushouders kennelijk 
niet-ontvankelijk te verklaren;

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
Op 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad beslist over de spoedhuisvesting van statushouders voor 
31 december 2020. Beslispunt 3 van het raadsbesluit heeft betrekking op de definitieve 
woningbouw met minimaal 1/3 sociaal. Hiertegen is door de Stichting Blekersveld Groen op 1 
augustus 2020 pro forma bezwaar aangetekend. De commissie bezwaarschriften van de gemeente 
Bloemendaal heeft geadviseerd op dit bezwaarschrift en de raad dient een beslissing op bezwaar te 
nemen.

Beoogd effect
Er wordt een besluit genomen op het bezwaarschrift.

Politieke keuzeruimte
Het nemen van een besluit op het bezwaarschrift gericht tegen een besluit van de raad is de 
bevoegdheid van de raad.

Gedachtegang
De commissie bezwaarschriften van de gemeente Bloemendaal geeft als volgt in haar advies aan:

De bestreden beslissing van de raad is geen voor bezwaar vatbaar besluit
Het bezwaarschrift is gericht tegen een onderdeel van het besluit van de 
gemeenteraad inzake huisvesting statushouders en sociale woningbouw. Meer in 
het bijzonder is het bezwaar gericht op het beslissing, waarin het gaat om het 
"doorgaan met de voorbereiding van Blekersveld voor definitieve woningbouw met 
minimaal 1/3 sociaal."

Een besluit dat vatbaar is voor bezwaar dient te worden gekwalificeerd als besluit in 
de zin van artikel 1:3 lid I van de Awb. Daarin wordt als eis gesteld dat het dient te 
gaan om een publiekrechtelijke rechtshandeling. Dit betekent dat het besluit, 
althans de beslissing, op een rechtsgevolg gericht moet zíjn. Meer specifiek moet de 
beslissing gericht zijn op extern rechtsgevolg. Daarmee is bedoeld dat de beslissing 
gericht moet zijn op rechtsgevolgen die ontstaan in de verhouding van het 
bestuursorgaan tot één of meer anderen.

De commissie leest het bestreden besluit zo dat besloten wordt door de 
gemeenteraad dat het college zo spoedig mogelijk door moet gaan met de 
voorbereiding van Blekersveld voor definitieve woningbouw met minimaal 1/3 
sociaal. De commissie overweegt dat op grond van artikel 6:3 van de Awb de 
beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar is 
voor bezwaar.

De commissie overweegt vanwege het bovenstaande dat het bestreden raadsbesluit 
geen appellabel besluit in de zin van artikelen 1:3 en 8:1 van de Awb is.

De commissie adviseert het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren
De commissie is van mening dat het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is, omdat het
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bezwaarschrift is gericht tegen een besluit van de gemeenteraad waartegen ingevolge de Awb geen 
beroep kan worden ingesteld en (bijgevolg) geen bezwaar kan worden gemaakt. Omdat er naar de 
mening van de commissie redelijkerwijs geen twijfel mogelijk is over de niet-ontvankelijk van het 
bezwaar, is met toepassing van artikel 7:3 onder a van de Awb afgezien van horen van 
bezwaarden en verweerder.

Overwegingen van het college
N.v.t.

Middelen
N.v.t.

Financiële middelen 
N.v.t.

Personele middelen 
N.v.t.

Organisatorische middelen 
N.v.t.

Participatie
N.v.t.

Communicatie
Bezwaarden ontvangen na het besluit van de raad een brief met de beslissing op bezwaar.

Samenwerking (Heemstede)
N.v.t.

Vervolgproces/evaluatie

Vervolgproces
Bezwaarde kan in beroep tegen het besluit.

Bijlagen
Advies van de commissie bezwaarschriften van 13 oktober 2020 (2020004105)

Achterliggende documenten
Raadsbesluit van 30 juni 2020 (2020002269)
Bezwaarschrift tegen het raadsbesluit van 30 juni 2020 (2020001552)


