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Onderwerp

Beslissing op bezwaar tegen standplaatsvergunning.

Voorstel

1. Het bezwaarschrift van 10 december 2018 tegen de verleende standplaatsvergunning
niet-ontvankelijk te verkla ren.
2. Het besluit van 16 oktober 2018 tot het verlenen van een standplaatsvergunning
zonder heroverweging in stand te laten.

Inleiding

Op 10 december 2018 is door Archè Consult (gemachtigde) namens mevrouw Verwijk-
Schuman (belanghebbende) een bezwaarschrift ingediend. Bij brief van 14 januari 2019 is
gemachtigde gevraagd tegen welk(e) besluit(en) dit bezwaarschrift is gericht.

Bij brief van 31 januari 2019 is namens belanghebbende medegedeeld dat het
bezwaarschrift van 10 december 2018 betrekking heeft op een besluit van uw college van
16 oktober 2018 inhoudende het verlenen van een standplaatsvergunníng op de Nieuwe
Markt ten behoeve van de verkoop van oliebollen.

Beoogd effect/doel

Beslissen op bezwaar

Argumenten
Het bezwaarschrift is, gelet op de afloop van de bezwaartermijn op 27 november 2018,
niet tijdig ingediend en dient daarom niet-ontvankelijk te worden verklaard. Voor een
nadere motivering hieromtrent wordt verwezen naar bijgevoegde concept-brief,
inhoudende de beslissing op bezwaar.
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Nu de bezwaren van belanghebbende als niet-ontvankelijk dienen te worden aangemerkt,
vindt er geen heroverweging plaats en wordt het primaire besluit gehandhaafd.

Kanttckcningcn Gn ri¡ico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Financiële en personele gevolgen zijn niet van toepassing. Tegen de beslissing op bezwaar
kan belanghebbende beroep instellen.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Communicatie/ participatie

Belanghebbende wordt geïnformeerd door middel van bijgevoegde concept-bricf.

Overleg gevoerd met

Intern:

Margot van den Broeke, afdelingshoofd Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Extern:

Ralf Stoks en Deborah Reijnaft, Aben & Slag Advocaten.

Bijlagen:

1. Bezwaarschrift;
2.Verzoek om nadere informatie.
3.Concept-brief inhoudende beslissing op bezwaar.
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