
Advies van de voorzitter van de commissie bezwaarschriften gemeente

Bloemendaal

1. Inleiding

Dit is het advies van de voorzitter van de commissie bezwaarschriften van de gemeente

Bloemendaal (hierna: de voorzitter) over het volgende bezwaarschrift:

betreft bezwaar
van de heer R.M. Slewe, Fractie Zelfstandig Bloemendaal (hierna:

bezwaarmaker)

datum 8 juli 2022 (ontvangen op 11 juli 2022)

Het bezwaaris gericht tegen:

de beslissing over de rapporten van bevindingen inzake integriteitsmeldingen
jegens politieke ambtsdragers

van de Gemeenteraad van Bloemendaal (hierna: de Raad)

datum 2 juni 2022

2. Kern van het advies

Het advies strekt ertoe het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren.

3. Advies voorzitter commissie bezwaarschriften

Indien een bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk is, brengt de voorzitter van de

commissie bezwaarschriften een advies uit aan de Raad. Dit volgt uit artikel 2, derdelid,

van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Bloemendaal 2020.

4. Overwegingen en advies van de voorzitter

Bij de beoordeling van het bezwaar zijn met name de volgende wettelijke

bepalingen van belang

In artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) is bepaald

dat onder een besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan

inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

Op grond van artikel 7:1, eerste lid, van de Awb dient degene aan wie het recht is

toegekend beroep bij een bestuursrechter in te stellen, alvorens beroep in te stellen,

bezwaar te maken.

Uit artikel 7:2 Awb volgt dat voordat een bestuursorgaan op een ontvangen

bezwaarschrift beslist, het de belanghebbenden in de gelegenheid stelt om te worden

gehoord.

In artikel 7:3 van de Awb is bepaald dat van het horen kan worden afgezien, indien het

bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk is.



Ingevolge artikel 7:12, eerste lid, van de Awb moet de beslissing op het bezwaar goed

worden gemotiveerd.

De voorzitter heeft het voorgaande als uitgangspunt genomen bij het uitbrengen van het

advies,

In het bezwaarschrift zijn de volgende bezwaren — samengevat - vermeld

Bezwaarmaker geeft in zijn bezwaarschrift aan dat zijn bezwaren betrekking hebben op

dat deel van de beslissing waarbij de Raad het raadsvoorstel van de Burgemeester

overneemt waarin in het openbaar wordt vastgesteld dat bezwaarmaker wordt

beoordeeld als niet-integer. Daarover brengt bezwaarmaker -kort samengevat- naar

voren dat de Burgemeester zich inhoudelijk heeft bemoeid met de ingediende klachten

tegen de bezwaarmaker en dat hij inhoudelijk sturend is geweest in de behandeling van

deze klachten en dat daarmee sprake zou zijn van misbruik van zijn bevoegdheid en

handelen in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Op grond hiervan

stelt bezwaarmaker dat de beslissing waartegen het bezwaarzich richt op alle onderdelen

in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en daarom vernietigd

dient te worden.

Overwegingen van de voorzitter

De voorzitter stelt vast dat het bezwaarschrift zich richt tegen de beslissing van de Raad

van 2 juni 2022, Naar aanleiding van een onderzoek van de commissie Integriteit werd -

kortweg- in deze beslissing door de Raad:

~ vastgesteld dat bevindingen en conclusies van vijf door deze commissie

overgelegde rapporten openbaar door de Raad tijdens een Raadsvergadering

kunnen worden besproken;

- ingestemd met de bevindingen en conclusies van deze rapporten, en;

- vastgesteld dat het handelen van de raadsleden, die onderwerp zijn van het

onderzoek, de reputatie van de gemeente Bloemendaal schaadt en werd daarover

haar afkeuring uit gesproken.

Voordat toegekomen wordt aan een inhoudelijke behandeling van de door bezwaarmaker

naar voren gebrachte bezwaren, dient de vraag beantwoord te worden of sprake is van

een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit. Er staat immers slechts bezwaar en beroep

open indien sprake is van een besluit in de zin van de Awb.

Voor de beantwoording van deze vraag dient te worden gekeken naar artikel 1:3 van de

Awb, waarin de definitie van een besluit is vastgelegd. De voorwaarden om een

beslissing als een besluit de zin van de Awb te kwalificeren, is dat de beslissing gericht

moet zijn op externe rechtsgevolgen. Daarmee is bedoeld dat de beslissing gericht moet

zijn op rechtsgevolgen die ontstaan in de verhouding van het beslissende bestuursorgaan

tot één of meer anderen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

(ABRvS) overweegt dat een beslissing rechtsgevolg heeft, indien zij er op is gericht een

bevoegdheid, recht of verplichting voor één of meer anderen te doen ontstaan of teniet

te doen, dan wel de juridische status van een (enig) persoon of een zaak vast te stellen

(zie: ABRvS 30 januari 2008, JB 2008/57). Anders gezegd: er is geen sprake van enig

rechtsgevolg als gevolg van een beslissing die geen bevoegdheid, recht of verplichting

voor één of meer anderen doet ontstaan en er wordt met dat besluit ook geen
bevoegdheid, recht of verplichting teniet gedaan. De juridische status van de persoon of

zaak wordt daarmee niet (opnieuw) vastgesteld (zie o.a. Rechtbank Noord-Holland 22

januari 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:504). Beslissingen van het bestuursorgaan die een



zuiver intern karakter hebben zijn dus niet als besluiten in de zin van de Awb aan te

merken (zie hiervoor: MvT II, Parl. Gesch. Awb I, p.55). Voor onderhavige beoordeling

kan worden aangesloten bij het voorbeeld uit de rechtspraak van een waarschuwing van

het bevoegde gezag gericht tot een ambtenaar die geen wijziging in diens rechtspositie

teweeg brengt. Gelet op de aard van de waarschuwing en het feit dat de waarschuwing

betrokkene niet in enig rechtspositioneel belang treft, dient de onderhavige

waarschuwing als een normaal sturingsmiddel in de interne verhoudingen te worden

aangemerkt (zie: CRvB 18 mei 2006, JB 2006/223).

Op grond van het voorgaande kan de bestreden beslissing van de Raad van 2 juni 2022

naar het oordeel van de voorzitter niet worden aangemerkt als een besluit in de zin van

artikel 1:3 van de Awb. De beslissing is juridisch aan te merken als een beslissing met

een zuiver intern karakter die geen wijziging teweeg brengt in de rechtspositie van

bezwaarmaker 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 bezwaarmaker

wordt tevens niet (opnieuw) vastgesteld.

Nu uitsluitend bezwaar kan worden gemaakt tegen besluiten in de zin van de Awb, kan,

gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, bezwaarmaker niet in zijn bezwaren worden

ontvangen.

5. Advies

Gelet op het vorenstaande adviseert de voorzitter om het bezwaarschrift kennelijk niet-

ontvankelijk te verklaren, omdat de beslissing waartegen het bezwaar zich richt geen

besluit is in de zin van artikel 1:3 van de Awb.

Overveen, 22 september 2022,

De voorzitter van de commissie bezwaarschriften van de gemeente Bloemendaal,

mr. drs. T.A. van Reeuwijk

Secretaris van de commissie bezwaarschriften

iil.
mr. A.J. Glastra


