Gespreksnotitie delegatiebesluit (raadsbesluit 2013/49902)

Bij dit besluit heeft de raad een aantal bevoegdheden aan B&W gedelegeerd. Het besluit bestaat uit
10 punten
Punt 7 is verouderd. Dit punt betreft het verlenen van vrijstelling van het geldende bestemmingsplan
op grond van artikel 19, lid 1 WRO. Dit artikel in de WRO is echter geschrapt. Mogelijkheden om
ontheffing te krijgen van het bestemmingsplan zijn nu in de Wabo opgenomen. Buitenplanse
ontheffingen worden door het college verleend na een verklaring van geen bedenkingen door de
gemeenteraad.
De SP wil daarnaast het behandelen van bezwaar- en beroepschriften tegen raadsbesluiten ter
discussie stellen.
Het nemen van besluiten over deze bezwaar- en beroepsschriften blijft een bevoegdheid van de
raad. Het optreden in de juridische procedures die daar het gevolg van zijn is echter gedelegeerd aan
B&W (punt 6 van het delegatiebesluit).
In de praktijk wordt daarmee de bevoegdheid van de raad volledig uitgehold. College informeert de
raad niet, of pas achteraf over het namens de raad ingenomen standpunt. Dit terwijl ingediende
bezwaren of gronden voor de raad reden kunnen zijn om het bestreden raadsbesluit te wijzigen.
Indien beroepschriften worden ingediend weet de raad vaak zelfs niet dat er een rechterlijke
procedure wordt gevoerd. Uitspraken van de rechtbank worden niet aan de raad toegezonden.
Op grond van artikel 8: 42 Awb zendt de rechtbank het beroepschrift aan het bestuursorgaan dat het
bestreden besluit heeft genomen, in casu dus aan de raad. Het is dus in strijd met de wet als het
college een beroepschrift tegen een raadsbesluit niet aan de raad doorstuurt.
In de toelichting op punt 6 dient daarom te worden opgenomen dat ingediende bezwaar- en
beroepschriften terstond naar de raad worden doorgezonden. Indien het college dit wenselijk acht
wordt de raad in de gelegenheid gesteld om naar aanleiding van de ingediende gronden het
bestreden besluit te wijzigen.
Een advies van de commissie op de bezwaarschriften wordt eveneens terstond aan de raad
toegezonden. Indien opvolging van dit advies ertoe zou leiden dat het raadsbesluit inhoudelijk op
één of meerdere belangrijke punten dient te worden gewijzigd dan wordt dit advies in een
vakcommissie besproken.
Uitspraken van rechtbanken worden ook terstond aan de raad toegezonden. Indien een
beroepsschrift door de rechtbank gegrond wordt verklaard dan beslist de raad of in hoger beroep
wordt gegaan.
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