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Officiële uitgave van De Bilt.

Verordening Dwangsom bij niet tijdig beslissen
De raad van de gemeente De Bilt;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 juni 2007, met het onderwerp verordening
dwangsom bij niet tijdig beslissen;
Overwergende dat: de motie dwangsom bij niet tijdig beslissen vastgesteld in de Raadsvergadering
van 9 november 2006 uitvoering behoeft
Gelet op:het bepaalde in de artikel 160 en 147 van de gemeentewet en het bepaalde in de Algemene
wet bestuursrecht
Besluit:vast te stellen de navolgende
VERORDENING DWANGSOM BIJ NIET TIJDIG BESLISSEN:

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 Definities
1.

Deze verordening verstaat onder:
bestuursorgaan: de raad, het college van burgemeester en
a.
wethouders, de burgemeester, de ontvanger gemeentelijke
belastingen en de inspecteur gemeentelijke belastingen van de
gemeente De Bilt;
beschikking: een beschikking op aanvraag als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht;
b.
tijdig: het geven van een beschikking binnen de termijn die daarvoor geldt op grond van de
c.
Algemene wet bestuursrecht of een ander wettelijk voorschrift, een en ander met inachtneming van de
toepasselijke uitzonderings-, verdagings- en verschoningsgronden;
wet: Algemene wet bestuursrecht.
d.

2.

de dwangsomregeling gefaseerd in werking te laten treden volgens in de toelichting genoemde
opzet

Artikel 2 Toepassingsbereik
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1.

Deze verordening is bij inwerkingtreding van toepassing op beschikkingen met inbegrip van de
bezwaarschriften die genomen worden ingevolge de volgende wet- en regelgeving:
Wet maatschappelijke ondersteuning voor zover het betreft de
a.
voormalige voorzieningen ingevolge de Wet voorzieningen
gehandicapten (te weten, verstrekking van rolstoelen, woon- en vervoervoorzieningen);
Drank- en Horecawet en bijzondere wetten, waaronder vergunningen voor kansspelautomab.
ten;
Algemeen plaatselijke verordening, voor zover het betreft vergunningen evenementen en
c.
aanverwante activiteiten (APV);
Verordening leerlingenvervoer;
d.
gemeentelijke belastingverordeningen, voor zover het betreft bezwaar inzake gemeentelijke
e.
belastingen;
Huisvestingsverordening, voor zover het urgentieverklaringen
f.
betreft;
Wet openbaarheid van bestuur.
g.

2.

Deze verordening is vanaf 1 januari 2008 van toepassing op beschikkingen met inbegrip van bezwaarschriften die genomen worden ingevolge de overige wet- en regelgeving, met uitzondering
van:
het wetsvoorstel Algemene Bepalingen Omgevingsvergunning en de daarin genoemde weta.
en regelgeving;
de aan gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden opgedragen uitoefening
b.
van bevoegdheden;

3.

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd deze verordening van toepassing te
verklaren op overige beschikkingen met inbegrip van de bezwaarschriften voor de afhandeling
waarvan hij bevoegd is.
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HOOFDSTUK II DWANGSOM BIJ NIET TIJDIG BESLISSEN
Artikel 3 Opschorting
1.

De termijn voor het geven van een beschikking wordt opgeschort:
gedurende de termijn waarvoor de aanvrager schriftelijk met uitstel heeft ingestemd,
a.
zolang de vertraging aan de aanvrager kan worden toegerekend,
b.
zolang het bestuursorgaan door overmacht niet in staat is een
c.
beschikking te geven;
gedurende de termijn dat het bestuursorgaan voor het nemen van de beschikking noodzad.
kelijke informatie bij derden heeft opgevraagd, maar nog niet heeft ontvangen, tot de dag
dat deze informatie is ontvangen of verder uitstel niet meer redelijk is

2.

In geval van overmacht deelt het bestuursorgaan zo spoedig mogelijk aan de aanvrager mee dat
de beslistermijn is opgeschort en binnen welke termijn de beschikking wel tegemoet kan worden
gezien.
Indien de opschorting eindigt, deelt het bestuursorgaan dat in de gevallen, bedoeld in het eerste
lid, onderdelen b, c en d, zo spoedig mogelijk aan de aanvrager mee, onder vermelding van de
termijn binnen welke de beschikking alsnog zal worden gegeven.

3.

Artikel 4 Verschuldigdheid van de dwangsom
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Indien een beschikking op aanvraag niet tijdig wordt gegeven, verbeurt het bestuursorgaan aan
de aanvrager een dwangsom voor elke dag dat het in gebreke is.
De dwangsom bedraagt € 20,- voor elke dag dat zij in gebreke is. De dwangsom bedraagt niet
meer dan € 1.000,-.
De eerste dag waarover de dwangsom verschuldigd is, is de dag waarop twee weken zijn verstreken
na de dag waarop het bestuursorgaan van de aanvrager een ingebrekestelling heeft ontvangen.
Een ingebrekestelling kan worden verzonden zodra het bestuursorgaan in gebreke is tijdig een
beschikking te geven.
Bezwaar of beroep tegen het niet tijdig geven van de beschikking schorst niet de werking van de
dwangsom.
Geen dwangsom is verschuldigd indien:
het bestuursorgaan onredelijk laat in gebreke is gesteld,
a.
het niet tijdig beslissen te wijten is aan de aanvrager,
b.
de aanvrager geen belanghebbende is, of de aanvraag kennelijk niet ontvankelijk of kennelijk
c.
niet gegrond is,
het bestuursorgaan door overmacht niet in staat is een beschikking te geven;
d.
de aanvrager met uitstel akkoord is gegaan.
e.
Indien er meer dan één aanvrager is, is de dwangsom aan ieder van de aanvragers voor een gelijk
deel verschuldigd.

Artikel 5 Vaststellen en betalen van de dwangsom
1.
2.

Het bestuursorgaan stelt de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom bij beschikking
vast binnen twee weken na de laatste dag waarover de dwangsom verschuldigd was.
De betaling geschiedt binnen zes weken nadat de beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

Artikel 6 Verrekenen van de dwangsom
Een uit hoofde van deze verordening verschuldigde dwangsom kan worden verrekend met de gemeentelijke belastingen die verschuldigd zijn voor de behandeling of afgifte van een beschikking waarop de
dwangsom betrekking heeft, voor zover die nog niet zijn voldaan.

HOOFDSTUK III SLOTBEPALINGEN
Artikel 7 Voorlichting
Het college van burgemeester en wethouders geeft actief bekendheid aan de verordening. Belanghebbenden worden hierbij gewezen op de rechten die voortvloeien uit deze verordening.

Artikel 8 Overgangsrecht
Deze verordening is niet van toepassing op het niet tijdig beslissen op een aanvraag of bezwaarschrift,
ingediend voor het tijdstip waarop deze verordening in werking is getreden.
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Artikel 9 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2007.

Artikel 10 Horizonbepaling
Deze verordening vervalt op 1 oktober 2009.

Artikel 11 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening Dwangsom bij niet tijdig beslissen gemeente
De Bilt 2007".
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 05 juli 2007,
De raad voornoemd,
De griffier de voorzitter,
Mr drs J.L. van Berkel A.J Gerritsen
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