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Raadsvoorstel 
 

Onderwerp:  
Beantwoording formulier 'Dwangsom bij niet tijdig 
beslissen' 
 

Commissie:  
Samen wonen 9 februari 2017  

BBVnr: 
1183006 

Portefeuillehouder:  
 

Gemeenteraad:  
23 februari 2017 

Raadsvoorstelnr.: 
1183010 

e-mailadres opsteller:  
j.v.straalen@ridderkerk.nl  

 Openbaar 

 
Onderwerp 
Beantwoording formulier ‘Dwangsom bij niet tijdig beslissen’ 
 
Geadviseerde beslissing raad 
De Stichting Bescherming Leefomgeving Ridderkerk Zuid Oost te antwoorden conform bijgaande 
conceptbrief. 
 
Inleiding 
Bij mail van 23 januari 2017 is namens de Stichting Bescherming Leefomgeving Ridderkerk Zuid Oost 
een formulier ‘Dwangsom bij niet tijdig beslissen’ toegestuurd aan de raadsgriffier. Met deze mail is de 
gemeenteraad in gebreke gesteld. 
Het formulier heeft betrekking op het niet tijdig beslissen op het verzoek van de stichting van 4 november 
2016, tot aanpassing van de Beheersverordening Ridderkerk Zuid, voor wat betreft het perceel van 
verpleeghuis Salem, Vlietplein 2 te Ridderkerk. 
 
Beoogd effect 
Het geven van een reactie op de ingebrekestelling. 
 
Argumenten 
De mogelijkheid om een dwangsom te vragen bij niet tijdig beslissen geldt niet voor alle aanvragen, maar 
slechts wanneer een beschikking wordt aangevraagd. Dit staat in artikel 4:17, eerste lid, van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb): “indien een beschikking op aanvraag niet tijdig wordt gegeven”. Het 
bestuursorgaan, in dit geval uw raad, kan daarom niet in gebreke worden gesteld indien u niet tijdig 
beslist op een aanvraag om bijvoorbeeld een bestemmingsplan vast te stellen, aangezien een 
bestemmingsplan geen beschikking is in de zin van artikel 1:3, tweede lid, Awb. Dit zelfde geldt ook ten 
aanzien van een verordening en dus ook ten aanzien van een beheersverordening. Een verordening is 
een zogeheten besluit van algemene strekking. 

Overleg gevoerd met 
Afdeling Juridische Zaken  
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na uw besluit wordt de reactie verzonden. 
 
Financiën  
Aangezien uw raad niet in gebreke gesteld kan worden, zijn hiermee geen kosten gemoeid. 
 
Juridische zaken 
Zie Argumenten 
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De griffier van de raad van Ridderkerk, 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen 

- De mail van de stichting, d.d. 23 januari 2017, met het formulier ‘Dwangsom bij niet tijdig 
beslissen’ 

- Het raadsbesluit 
- De concept-reactie aan de stichting 

 


