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Sector Ruimte Openbaar: Z
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving Niet openbaar: (71
Zaaknummerls)
Kabinet: IZI
ingekomen stuktken)
Behandelend medewerklstler : Ge Vosdellen Tel. : (0495) 575 231
Nummer B&W-advies:
Po|efeuillehouderts) : H.W.J. Coolen
8W-006640
ONDER|ERP
lnvorderen dwangsommen op het perceel gelegen aan de Koenderstraat 9.
ADVIES
Overgaah tot invordering van de verbeurde dwangsommen over de periode van 29 juli
2013 tot en met 31 augustus 2013.
TOELICHTING
Relatie met vorin voorstel :
Door up college is op 22 oktober j.I. besloten over te gaan tot invordering van door
Lemme/s Food Group verbeurde dwangsommen. Dit omdat het bedrijf de op 3 juli 2008
opgelegde Iast onder dwangsom heeft ove|reden. Deze dwangsommen hebben betrekking
op de periode van 27 april 2013 tot en met 28 juli 2013.
Alcl emee n :
Uit onderzoeken over de periode van 29 juli 2013 tot en met 31 augustus 2013 is ook
gebleken dat het bedrijf dwangsommen heeft verbeurd. Er zijn vier oveoredingen
geconstateerd. Hierdoor zijn in totaal C 40.000,= aan dwangsommen verbeurd.
Uw college kan op basis van
overgaan tot invordering van
artikel 5:33 van de Algemene
de verbeurde dwangsommen.
wet bestuu|recht (oud recht)
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Behandeling uiterlijk in college van 19 november 2013
In te vullen door het B& G secretariaat:
IZI Akkoord
IZI Akkoord met tekstuele aanpassing door po|efeuillehouder
IZI Anders, nl. :
(71 Niet akkoord
IZI Gewijzigde versie
Beslissing d-à. :
oo met a es ummer: 't'-l'
1 9 dzk. 2213
De se r'
.r'
xtù.
.,#
Tùt|a I aanta I pag 1 nlr| : 2
Pagina 1

.

BIS BenW adviezen - 6640

Arnumenten :
Bij de vraag of door Lemmers Food
uitgangspunten gehanteerd als bij
Kanttekeninqen :
Er zijn geen kanttekeningen.
Group de opgelegde Iast is
het eerdere invorderingsbesluit.
oveoreden, zijn
dezelfde
JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJMEN/HANDHAVING)
Bij het uitblijven van betaling wordt een dwangbevel betekend. Gedurende zes weken na
de dag van betekening staat verzet tegen het dwangbevel open bij de burgerlijke
verzetrechter.
FINANCIëLE EN PERSONELE GEVOLGEN
Er zijn geen financiële en / of personele gevolgen.
COMMUNICATIE/PARTICIPATIE
Voor wie is dit advies van belann'?:
4. Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
Nadere specificatie.' N .v.t.
Geadviseerd wordt-de volqende communicatie-instrum-- enten te nebruiken:
.:. Bri ef
Gead- viseerd wordt de volqende naoicinatie-instrumenten te qebrutken:
4. Niet va n toepassing
OVERLEG GEVOERD MET
Intern :
N .v.t.
Exte rn :
N.v.t.
BIJLAGEN
ODenbaar:
Niet van toepassing.
Niet-oDenbaar:
Niet van toepassing.
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