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Emmeloord, 14 januari 2013. 

 

Onderwerp 

Beslissing op bezwaar van de heer M. Beers 

 

Voorgenomen besluit 

Het bezwaar van de heer M. Beers ongegrond verklaren en het primaire besluit in stand  

laten. 

 

Advies presidium 

Het presidium adviseert positief ten aanzien van dit voorstel en stelt voor dit als 

hamerstuk te beschouwen. 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

Inleiding 

Op 21 augustus is een bezwaarschrift ontvangen van de heer M. Beers uit Dronten. Dit 

bezwaarschrift richt zich tegen het besluit van de gemeenteraad verzonden bij brief d.d. 

13 juli 2012, tot afwijzing van zijn verzoek op grond van de Wet openbaarheid van 

bestuur (Wob). Inmiddels heeft de commissie voor de bezwaarschriften zich over het 

bezwaarschrift gebogen, nadat er een hoorzitting heeft plaatsgevonden. De commissie 

adviseert om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. 

 

Doelstelling 

Een beslissing nemen op het bezwaar van de heer M. Beers 

 

Voorgesteld besluit 

Het bezwaar van de heer M. Beers ongegrond te verklaren en het primaire besluit in 

stand laten. 

 

Argumenten 

In het verweerschrift is namens de raad aangegeven dat de bezwaren van de heer Beers 

ongegrond worden geacht. De commissie voor de bezwaarschriften adviseert nu ook om 

het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Er wordt dan ook voorgesteld om het advies 

van de commissie over te nemen en het bezwaar ongegrond te verklaren. De motivering 

van dit besluit berust op het advies van de commissie en op hetgeen in het 

verweerschrift is vermeld. 

 

Kanttekeningen 

- 

Planning/uitvoering 

- 

Bijlagen 

- Verweerschrift inzake bezwaarschrift van de heer M. Beers 

- Advies van de commissie voor de bezwaarschriften 

- Brief aan de heer M. Beers 

 

De griffier, 

 

 

Portefeuillehouder : A. van der Werff 

Steller : mw. J. Kattenberg; 35 03; d.kattenberg@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel het presidium van 14 januari 2013, no. 463-1; 

 

gelet op artikelen  7:11 en 7:12 Awb 

 

B E S L U I T: 

 

Het bezwaar van de heer M. Beers ongegrond verklaren en het primaire besluit in stand 

te laten. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 24 januari 2013. 

De griffier,             de voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


