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Heemstede

Zaaknummer 
Afdeling
Portefeuillehouder
Openbaarheid

besluit:
1. Het advies van de commissie voor bezwaarschriften over te nemen;
2. Het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. 

N.F. Mulder
Openbaar

BESLUIT RAAD
De raad van de gemeente Heemstede;

BESLUIT B&W
1. De gemeenteraad voor te stellen het advies van de commissie voor 

bezwaarschriften over te nemen en het bezwaar niet-ontvankelijk te 
verklaren;

2. Dit besluit voor te leggen aan de commissie Ruimte om advies te geven 
aan de raad (A-stuk).

SAMENVATTING
De voorzitter van het bestuur van de Vereniging van Eigenaren Terraswoningen 
Ankerkade, heeft bezwaar gemaakt tegen het vaststellen van het tarief liggelden 
voor de vaste ligplaatsen aan de Ankerkade en de Industrieweg. De gemeenteraad 
wordt voorgesteld het advies van de commissie voor bezwaarschriften over te 
nemen en het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. De gemeenteraad dient 
formeel te besluiten op het bezwaarschrift.

JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Artikelen 1:3, eerste lid, 8:1 en 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht; 
Artikelen 228 en 229 van de Gemeentewet.

ONDERWERP
Beslissing op bezwaar vaststellen van het tarief liggelden voor de vaste ligplaatsen 
aan de Ankerkade en de Industrieweg.

Raadsbesluit
Raadsvergadering: 25 juni 2020

dp voorzitter,
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PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
Zie hiervoor.

DUURZAAMHEID
Niet van toepassing

FINANCIËN
Niet van toepassing.

1.2 De bezwaarmaker is kennelijk niet-ontvankeliik
De commissie adviseert bezwaarde kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren in haar 
bezwaar. Het besluit waar bezwaar tegen wordt gemaakt, is geen besluit in de zin 
van een publiekrechtelijke rechtshandeling, maar van een privaatrechtelijke. De 
commissie voor bezwaarschriften stelt vast dat de raad heeft besloten om geen 
gebruik te maken van de bevoegdheid om precariobelasting en leges te heffen op 
grond van de Gemeentewet maar als ondernemer de hoogte van de huur van de 
ligplaatsen vast te stellen op grond van het privaatrecht.

BIJLAGEN
• Bezwaarschrift;
• Advies commissie;
• Beslissing op bezwaar.

MOTIVERING
1.1 De commissie voor bezwaarschriften heeft advies uitqebracht 
De onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften is gevraagd advies uit te 
brengen over het bezwaarschrift. Het advies is op zorgvuldige wijze tot stand 
gekomen en er is geen reden om van het advies van de commissie af te wijken.

AANLEIDING
Op 28 november 2019 heeft de raad van de gemeente Heemstede een aantal 
besluiten genomen over het plan Haven van Heemstede, waaronder het 
vaststellen van het tarief liggelden voor de vaste ligplaatsen aan de Ankerkade en 
de Industrieweg. Tegen dit besluit heeft de voorzitter van het bestuur van de 
Vereniging van Eigenaren Terraswoningen Ankerkade bij formulier van de website 
van 13 januari 2020 bezwaar gemaakt.

PLANNING/UITVOERING
De beslissing op bezwaar wordt verzonden na besluitvorming door het raad.

Raadsbesluit
Raadsvergadering: 25 juni 2020

De commissie heeft op 13 februari 2020 vergaderd en komt tot het oordeel dat 
geen sprake is van een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit in de zin van de 
Awb. Op grond van de artikelen 8:1 en 7:1 van de Awb is het niet mogelijk om 
tegen het vaststellen van de hoogte van de huur van de ligplaatsen bezwaar te 
maken. Het bezwaarschrift is kennelijk niet-ontvankelijk.


