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Onderwerp

Bezwaar subsidiebesluiten Vereniging Dorpsbelangen Laar.

Voorstel

Het ingediende bezwaarschrift van een burger tegen de subsidiebesluiten, gericht aan
Vereniging Dorpsbelangen Laar, n¡et-ontvankelijk te verklaren.

Inleiding

Op 3 juli 2018 heeft uw college een besluit genomen over de subsidievaststelling 2OL7 en
subsidieverlening 2018 aan de Stichting Dorpsbelangen Laar. Beide subsidiebesluiten
hebben betrekking op de huisvesting van maatschappelijke gebruikers in zaal Bee-j Bertje
in Laar. De subsidie 2Ot7 is lager vastgesteld omdat niet is voldaan aan de aan de
subsidie verbonden verplichtingen. Verrekening vindt plaats via de subsidie 2018.

Op 2 augustus 2018 heeft de gemeente een brief ontvangen van een burgerl waarin
bezwaar wordt gemaakt tegen bovengenoemde subsidiebesluiten.

Beoogd effect/doel

Afhandelen van de brief van de burger waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de
voornoemde su bsid iebeslu iten.

Argumenten

De burger is geen belanghebbende

Ingevolge de artikelen 1:3, lid 3,7:l en B:1 van de Algemene wet bestuursrecht is het
voor de indiening van een bezwaarschrift noodzakelijk om als belanghebbende te kunnen
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worden aarìgetÌìerkt. Artikel 2:1 van genoemde wet verstaat onder belanghebbende
degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Hiervan is geen sprake.
Door genoemde subsidiebesluiten wordt de burger niet in zijn eigen, persoonlijke belang
geraakt. Dit betekent dat het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaart moet worden en

hierop niet inhoudelijk wordt ingaan.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personcle en juridische gevolgen

Nlet van toepasslng

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing

Com mun icatie/ pa rticipatie

De burger wordt geïnformeerd door middel van bijgevoegde brief
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