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Afdeling

Direct¡e Bedrijtsvoerlng

Zaaknummer(s)
ingekomen stuk(ken)

060757

Behandelend medewerk(st)er

Marie-Lou

Portefeu illehouder(s)

A.A.M.M. HeUmans

Openbaar:

Ø

Niet openbaar:

E

Kabinet:

i

Rosbergen Tel.: (0495) 575 439
Nummer B&W-advies:
BW-006645

ONDERWERP

Besluiten tot het gegrond verklaren van ingekomen bezwaar tegen vaststelling hoogte
dwangsom wegens overschrijding beslistermijn
ADVIES
Besluiten tot:
gemaakte bezwaar tegen de
1. het gegrond verklaren van het namens
vaststelling van de verschuldigde dwangsom wegens overschr¡jd¡ng beslistermijn;
2. het herroepen van de bestreden beschikking van 5 november 2013 in die zin dat de aan
ver¿oeker verschuldigde dwangsom wordt vastgesteld op 2 x€2O,-- = €40,-- in plaats van
op 1 x C20,--;
3. het vergoeden van kosten van beroepsmatig verleende rechtsbijstand tot een bedrag
van €118,--;
e,e.a. conform bijgaande conceptbeschikking.
4. Gemachtigde in kennis stellen van het genomen besluit middels toezending per post en
per mail.
TOELICHTING
Relatie met vorig voorstel:
Bij mandaatbesluit van 5 november 2013 ¡s aan cliënt van mr, Niederer, de heer
, een dwangsom toegekend van €20,-- wegens overschrijding van de
beslistermijn op bezwaar tegen ons besluit van 31 mei 2013 met kenmerk 057580.
Aloemeen:
De beslissing op het bezwaartegen het besluit van 31 mei 2013 is genomen bij
beschikking van 23 oktober 2013. Op deze dag was de wettelijke beslistermijn met 1 dag
overschreden. De te betalen dwangsom is berekend tot de dag waarop de beslissing aan
gemachtigde van verzoeker is verzonden,
Weert,
13 november 2013
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Behandeling uiterlijk ¡n college van 19 november 2013

In te vutlen dooÌ het B&W secÌelaÌiadt:
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Door gemachtigde van verzoeker is bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de toegekende
dwangsom en gesteld dat de dwangsom niet €20,-- maar €40,-- moet zijn. Dit onder
verwijzing naar jurisprudentie van de Raad van State uit 2012. Tevens is verzocht om
vergoeding van de kosten van door een derde verleende beroepsmatige rechtsbijstand
conform het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb) en artikel 7:15 Awb.

Het ingekomen bezwaar voldoet aan de wettelijke vereisten.
Argumenten:
Gebleken is dat de Raad van State inderdaad in 2012 heeft bepaald dat de laatste dag
waarover een dwangsom is verschuldigd wegens overschrijding beslistermijn, de dag is
waarop de beslissing is verzonden. Het ingekomen bezwaar is dus gegrond.
De verschuldigde dwangsom bedraagt hier dus 2 x € 2O,-- = € 40,-- in plaats van
1 x € 20.--.

Omdat volledig aan het bezwaar tegemoet wordt gekomen, zUn verzoeker c.q.
gemachtigde, voorafgaand aan dit advies n¡et gehoord.
Het bestreden besluit wordt herroepen. Er bestaat daarom recht op vergoeding van de
door gemachtigde verleende rechtsbijstand conform lc van de bijlage horende bij het
Besluit proceskosten bestuursrecht d.d. 7 november 2013 en de uitspraak Rb 'sHertogenbosch LIN 8W6412 tot een bedrag van 0,25 x€ 472,OO = € 118,-(wegingsfactor "zeer licht"),
Kanttekeninqen

n,v.t.
J

URIDISCH E GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJ

N

EN/ HAN DHAVING)

n.v.t
FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN
De extra dwangsom van e 20,--, ten laste brengen van grootboeknummer 002.00.00
(secretariaat/algemeen beheer). De vergoeding proceskosten ad € 118,-- ten laste
brengen van kostencategorie 6.34.3016 (Rechts- en deskundigenadvisering).

CO M M U N

ICATIE/ PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:
t Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
Nadere specificatie: Gemachtigde van verzoeker

t

Brief

A

Niet van toepass¡ng

:

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
M. Klerx (afd.PIF)

Medewerker debiteuren en crediteuren, afd, Financiën
Extern:

n.v.t,
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BI¡LAGEN
Openbaaf;
bestreden beschikking van 5 november 2013
ingekomen bezwaar d.d. 5 november 2013
uitspraken RvS 2012:8Y3079 en 8Y6768

tekst aft.7:15 Awb

Besluit proceskosten bestuursrecht
Uitspraak Rb's-Hertogenbosch 2QL2¡BW 6412
Niet-ooenbaar:
Niet van toepassing
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