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Geachte mevrouw Robichon,
Per brief van 25 oktober 2018 heeft u namens RTV Noord-Holland bezwaar gemaakt tegen het aan de
raad gerichte voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Gooise Meren (hierna: het
college) van 18 september 2018 en het besluit van de gemeenteraad van 10 oktober 2018 op uw
verzoek om de geheimhouding omtrent de inhoud van de op 7 maart 2014, afgesloten
vaststellingsovereenkomst De Krijgsman op te heffen.
De Algemene Kamer van de gemeentelijke Commissie voor de bezwaarschriften (hierna: de
Commissie) heeft per brief van 25 juni 2019 met zaaknummer 1012189 een advies aan de
gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders uitgebracht, ten behoeve van de
beslissing op de bezwaren.
Het college en de raad hebben hiervan kennis genomen en informeren u met deze brief over de
genomen beslissing op bezwaar.
Op 27 augustus 2019 heeft het college conform het advies van de Commissie besloten:
1.
2.
3.

het bezwaar tegen het collegevoorstel van 18 september 2018, ingediend door mevrouw mr. M.I.
Robichon namens de Stichting RTV Noord-Holland, niet-ontvankelijk te verklaren;
het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen;
met de bekendmaking aan (gemachtigde van) bezwaarde van het op bezwaar genomen besluit het
advies en het verslag van de hoorzitting (inclusief de pleitnotities) mee te zenden.

Voor een motivering wordt verwezen naar het advies van de Commissie.
Op 18 september 2019 heeft de gemeenteraad, conform het advies van de Commissie (met de
kanttekening over de motivering hierna) besloten:
1.
2.
3.

het bezwaar tegen het raadsbesluit van 10 oktober 2018, ingediend door mevrouw mr. M.I.
Robichon namens de Stichting RTV Noord-Holland, ontvankelijk te verklaren;
het bezwaar ongegrond te verklaren, zij het met aanpassing van de motivering, wat betreft de
juridische grondslag van het besluit;
het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen;
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4.

met de bekendmaking aan (gemachtigde van) bezwaarden van het op bezwaar genomen besluit
het advies en het verslag van de hoorzitting (inclusief de pleitnotities) mee te zenden.

Aanpassing motivering
Voor de aanpassing van de motivering wordt in eerste instantie verwezen naar het advies van de
Commissie.
Daarbij dient te worden aangemerkt dat de Raad in tegenstelling tot de Commissie van oordeel is dat
wel degelijk de financiële en economische belangen van de gemeente en bedrijfs- en
fabricagegegevens van KNSF (ook) in het geding (kunnen) zijn. Echter nu reeds op andere gronden (het
niet opheffen van) de geheimhouding gerechtvaardigd wordt geacht kan de Raad conform het advies
besluiten.
Beroep
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Midden-Nederland, sector
bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht. Het beroep moet binnen 6 weken na de dag waarop
het besluit bekend is gemaakt zijn gediend, dient te zijn ondertekend en tenminste in te houden de
naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep is gericht en de gronden van het beroep. Zo mogelijk dient een afschrift van het besluit waarop
het beroep betrekking heeft te worden meegezonden.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

Bijlage(n):

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Advies Commissie voor de bezwaarschriften d.d. 25 juni 2019
Verslag hoorzitting Commissie voor de bezwaarschriften d.d. 16 mei 2019 inclusief
pleitnotities
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