
 

 Kenmerk: 2018/816438 1/2 

 

Raadsinformatiebrief 

 

Onderwerp  

vervolg bezwaarprocedure GS NH inzake raadsbesluit verleggen komgrens  

Nummer 2018/816459 Datum college 27-11-2018 

Portefeuillehouder Sikkema, C.Y. 

Programma/beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur 

Afdeling JZ 

Auteur W. Baars 

Telefoonnummer 023-5114627 

Email wbaars@haarlem.nl 

Actueel 

behandelvoorstel: 

Behoort bij Raadsbesluit Bezwaar van GS tegen het besluit van de raad tot het 

verplaatsen van de bebouwde komgrens t.b.v. het plangebied Entree Oost in de 

commissievergadering bestuur van 15 november 2018 

Bijlagen - 

 

Vanwege de procedure met betrekking tot het bezwaarschrift van de Provincie Noord-Holland tegen het 

raadsbesluit van 16 februari 2017 tot het verplaatsen van de bebouwde komgrens op de Schipholweg 

informeren wij u als volgt.  

Procesgang bezwaarschrift  

In het geval een bezwaar wordt ingediend tegen een besluit van de gemeenteraad doet de voorzitter van de 

raad hiervan kennisgeving in de eerstvolgende raadsvergadering (artikel 10 Verordening op de behandeling 

van bezwaarschriften). De bevoegdheid om op een bezwaar dat is gericht tegen een raadsbesluit te beslissen 

is niet gedelegeerd aan het college en blijft daarmee voorbehouden aan de gemeenteraad. Een beslissing op 

het bezwaar kan dus alleen door de gemeenteraad worden genomen. De Adviescommissie bezwaarschriften 

adviseert de gemeenteraad over de wijze waarop het bezwaar afgehandeld kan worden. Op dit moment 

vindt onderzoek plaats naar de gebreken die in deze procesgang zijn geconstateerd namelijk de kennisgeving 

van het ingekomen bezwaar aan de gemeenteraad alsmede de onjuiste formulering van de beslissing op het 

bezwaar.  

Opschorten van de behandeling van het bezwaarschrift 

Zoals gevraagd in de commissie Bestuur heeft de wethouder contact gezocht met de gedeputeerde en is 

besloten tot een nader bestuurlijk overleg met beide portefeuillehouders van Gedeputeerde staten. De 

behandeling van het bezwaarschrift van de Provincie wordt in afwachting van de uitkomsten van dit overleg 

met instemming van beide partijen aangehouden.  
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Aangepast raadsvoorstel  

Indien bovengenoemd overleg niet tot overeenstemming van beide partijen leidt, zal een nieuw besluit van 

ons college  volgen dat vervolgens voor behandeling in uw raadsvergadering zal worden geagendeerd.  

Het college van burgemeester en wethouders, 

De secretaris,                                                                                        De burgemeester  

 

 


