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Onderwerp
Beslissing op bezwaren tegen het raadsbesluit van 2 juni 2022 inzake de behandeling van vijf 
rapporten van bevindingen inzake integriteitsmeldingen jegens politieke ambtsdragers. 
(2022001376)

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester van 13 september 2022

besluit:

1. De bezwaren van R.M. Slewe d.d. 8 juli 2022 en L.J.L. Heukels en M. van de Bunt d.d. 10 
juli 2022 tegen het raadsbesluit van 2 juni 2022 betreffende 'vijf rapporten van 
bevindingen inzake integriteitsmeldingen jegens politieke Ambtsdragers' - overeenkomstig 
het advies van de Commissie bezwaarschriften - kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren;

2. Bezwaarmakers per brief op de hoogte te stellen van het raadsbesluit.
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Voorgesteld besluit

1. De bezwaren van R.M. Slewe d.d. 8 juli 2022 en L.J.L. Heukels en M. van de Bunt d.d. 10 
juli 2022 tegen het raadsbesluit van 2 juni 2022 betreffende 'vijf rapporten van 
bevindingen inzake integriteitsmeldingen jegens politieke Ambtsdragers' -overeenkomstig 
het advies van de Commissie bezwaarschriften - kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren;

2. Bezwaarmakers per brief op de hoogte te stellen van het raadsbesluit.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
Tegen het raadsbesluit van 2 juni 2022 betreffende vijf rapporten van bevindingen inzake 
integriteitsmeldingen jegens politieke ambtsdragers. (2022001376) is door R.M. Slewe en op 10 
juli 2022 door de heer L.J.L. Heukels en de heer M. van de Bunt bezwaar ingediend. Aangezien de 
bezwaren zich richten tegen een besluit van de raad, dient de raad een beslissing op de bezwaren 
te nemen.

Beoogd effect
Een beslissing op de bezwaren.

Politieke keuzeruimte
Het betreft een juridische bezwaarprocedure.

Gedachtegang

Argumenten
De commissie bezwaarschriften heeft geconcludeerd dat het raadsbesluit waar de bezwaren zich 
tegen richten niet vatbaar is voor bezwaar
Er staat slechts bezwaar en beroep open indien sprake is van een 'besluit' in de zin van de 
Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). De bestreden beslissing van de Raad van 2 juni 2022 
kan niet worden aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb. De commissie 
bezwaarschriften constateert dat het besluit van de raad juridisch aan te merken is als een 
beslissing met een zuiver intern karakter die geen wijziging teweeg brengt in de rechtspositie van 
bezwaarmakers dan wel in de rechtspositie van andere personen. Aan de beslissing worden geen 
conclusies verbonden die een bevoegdheid, recht of verplichting voor één of meer anderen doet 
ontstaan of teniet doen. De juridische status van bezwaarmakers wordt tevens niet (opnieuw) 
vastgesteld. De voorzitter van de commissie bezwaarschriften adviseert de raad de bezwaren 
kennelijk niet ontvankelijk te verklaren.

Kanttekeningen
Doordat het besluit niet vatbaar is voor bezwaar, kan er niet in rechte tegen het besluit worden 
opgetreden. Indien het advies van de voorzitter van de commissie bezwaarschriften niet wordt 
overgenomen en de bezwaren wel ontvankelijk worden verklaard voor inhoudelijke behandeling, 
zal deze beslissing strijdig zijn met het wettelijke systeem en de jurisprudentie

Middelen
N.v.t.

Participatie
N.v.t.
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Communicatie
N.v.t.
Samenwerking (Heemstede)
N.v.t.

Vervolgproces/evaluatie

Vervolgproces
Nadat de beslissingen op bezwaar zijn genomen, zullen bezwaarmakers hiervan per ommegaande 
op de hoogte worden gebracht.

Evaluatie
N.v.t.

Bijlagen
Bezwaarschrift van de heer R.M. Slewe d.d. 8 juli 2022 (2022004332) TER INZAGE BIJ 
DE GRIFFIE
Bezwaarschrift van de heer L.J.L. Heukels en de heer M. van de Bunt d.d. 10 juli 2022 
(2022004329) TER INZAGE BIJ DE GRIFFIE
Adviezen van de voorzitter van de commissie bezwaarschriften van de gemeente 
Bloemendaal d.d. 22 september 2022 (2022004232 en 2022004233)
Brieven beslissing op bezwaar (2022004119, 2022004121 en 2022004197)

Achterliggende documenten
Raadsbesluit van 2 juni 2022 (2022001376)

Burgemeester van Bloemendaal,


