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Bezwaarschrift VV de Moêzevângers

Voorstel

Het bezwaarschrift van VV de Moêzevângers tegen de subsidiebesluiten, gericht aan de
Vereniging Dorpsbelangen Laar, niet-ontvankelijk te verklaren.

Inleiding

Op 5 juli 2018 heeft uw college een besluit genomen over de subsidievaststelling 2OI7 en
de subsidieverlening 2018 aan de Vereniging 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 25 september 2018 heeft de gemeente van VV De Moêzevângers een brief ontvangen
waarin bezwaar wordt gemaakt tegen bovengenoemde subsidiebesluiten. In de Algemene
wet bestuursrecht (Awb), artikel 6:6t/m 6:8 is geregeld dat de termijn voor het indienen
van een bezwaarschift 6 weken bedraagt. De termijn start op de dag na die waarop het
besluit is bekend gemaakt. Een bezwaar is tijdig ingediend indien het voor het einde van
de termijn is ontvangen. Voor het bezwaarschrift van W de Moêzevångers is dit niet het
geval. Het bezwaarschrift had namelijk uiterlijk 17 augustus 2018 doorde gemeente
ontvangen moeten zijn. De termijn is dus met ruim 5 weken overschreden.

Om het bezwaarschrift alsnog inhoudelijk in behandeling te kunnen nemen, moet er
sprake zijn van een verschoonbare termijnoverschrijding. Om te kunnen beoordelen of dit
het geval is, is aan W de Moêzevângers gevraagd om uiterlijk 30 oktober 2018 kenbaarte
maken wat de reden is van de te late indiening. Op26 oktober 2018 heeft de gemeente
van VV de Moêzevângers een brief ontvangen met daarin de redenen van te late
indiening:
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De subsidiebesluiten waaftegen bezwaar wordt gemaakt zijn vlak voor de
zomerperiode bekend gemaakt. Dit is een periode waarin het bestuur van VV de
Moêzevângers niet vergadert.
De persoon die namens VV de Moêzevângers het bezwaarschift zou indienen, is

vier weken in het buitenland geweest. VV de Moêzevângers geeft aan dat deze
persoon de gemeente wel via een vooraankondiging op de hoogte heeft gesteld
van het feit dat er nog een bezwaarschrift zou worden ingediend.

Beoogd effect/doel

Nemen van een beslissing op bezwaar

Argumenten

Er is geen sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding

Het niet vergaderen tijdens een zomerperiode en verblijf in het buitenland zijn geen
verschoonbare redenen om de termijn waarbinnen bezwaar gemaakt moet worden te
overschrijden. De vooraankondiging waarnaar wordt verwezen is een op 2 augustus 2018
ingediend bezwaarschrift van een burger tegen dezelfde subsidiebesluiten. Deze burger is

dezelfde persoon die nu namens het bestuur van W de Moêzevângers bezwaar maakt.
Het bezwaarschrift van de burger, waarover uw college reeds op 25 september 2018 heeft
besloten, kan niet worden gezien als een vooraankondiging van een bezwaar dat alsnog
later door VV De Moêzevångers zou worden ingediend. Dit betekent dat het bezwaar dat
nu door VV de Moêzevângers wordt ingediend niet ontvankelijk verklaaft moet worden en
hierop niet inhoudelijk wordt ingegaan.

Kanttekeningen en risico's

VV de Moêzevângers maakt onder andere bezwaar tegen het subsidievaststellingsbesluit
2017. Tegen dit besluit is ook door de Vereniging Dorpsbelangen Laar bezwaar gemaakt.
Er is een voorstel aan uw college aangeboden waarin wordt geadviseerd het
bezwaarschrift van de Vereniging Dorpsbelangen Laar gegrond te verklaren. Hiermee
wordt ook tegemoetgekomen aan het bezwaar dat door W Moêzevângers is ingediend.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Com municatie/ participatie

VV de Moêzevângers wordt geïnformeerd door middel van bijgevoegde beslissing op
bezwaar. Daarnaast wordt VV de Moêzevângers telefonisch geïnformeerd over het gegrond
verklaarde bezwaarschrift van de Vereniging Dorpsbelangen Laar met betrekking tot de
subsidievaststelling 2017.
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