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Beleidsregels rechtstreeks beroep

Beleidsregels rechtstreeks beroep
De Raad, het College en de Burgemeester van Waalwijk,
ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,
gelet op het bepaalde in de artikelen 1:3, vierde lid, en 7:1a, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb),
besluiten:
vast te stellen de volgende beleidsregels inzake verzoeken om instemming met rechtstreeks beroep bij
de administratieve rechter:
Slechts bij uitzondering wordt ingestemd met rechtstreeks beroep als bedoeld in artikel 7:1a,
1)
eerste lid, Awb. De algehele heroverweging naar aanleiding van bezwaar leidt tot het corrigeren
van eventuele misslagen en fouten. In beginsel zal een verzoek worden afgewezen op deze grond.
Enkel indien de zaak zeer duidelijk is, kan met een verzoek worden ingestemd. Daarvan is slechts
2)
sprake indien naar onmiddellijk oordeel van het bevoegde bestuursorgaan:
bij alle betrokken partijen zekerheid bestaat over de bekendheid met alle feiten en omstana)
digheden;
het primair besluit op juiste gronden is genomen en dit voldoet aan de daaraan te stellen
b)
juridische eisen van formele aard;
met de betrokken partijen niet tot een vergelijk gekomen zal kunnen worden, omdat de
c)
standpunten in een eerdere fase in de procedure uitputtend aan de orde zijn gekomen en
daarbij duidelijk geworden is dat partijen geen ander standpunt zullen innemen, zodat het
maken van bezwaar slechts kan dienen om het instellen van beroep mogelijk te maken.
3)
4)

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als "Beleidsregels rechtstreeks beroep".
Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 26 januari 2006
de Raad van Waalwijk,
de griffier, de voorzitter,
G.H. Kocken drs. J. de Geus
Waalwijk, 13 december 2005
het College van Waalwijk,
de secretaris, de burgemeester,
drs. A. de Wit drs. J. de Geus
Waalwijk, 13 december 2005
de Burgemeester van Waalwijk,
drs. J. de Geus
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