
Neer, 10 augustus 2014

Geacht college van B en W,

Op 8 augustus j.l. zijn alle raadsleden van Leudal door ouderenbelangenorganisatie ANBO
per email benaderd inzake een door uw College geweigerde subsidieaanvraag. Dhr. Harry
Brakel, secretaris van de ANBO Midden-Limburg, heeft de raadsleden verzocht om aandacht
en bemiddeling indeze (zie bijlage 1).

In de bijgevoegde brief aan alle raadsleden (zie bijlage 2; deze brief is tevens een ingekomen
stuk voor de raadsvergadering van 9 september a.s.) stelt dhr. Brakel dat de Commissie
Bezwaarschriften in een brief van 7 juli j.l. aan het College heeft medegedeeld dat het
bezwaar op de geweigerde aanvraag is afgehandeld en ‘dat van het horen van
belanghebbende afgezien kon worden’. Bovendien zou de ANBO hierover niet op de hoogte
zijn gesteld, terwijl juist in een brief van 6 maart j.l. door het College zou zijn toegezegd dat
de ANBO wél zou worden gehoord.

1. Zijn deze in de brief geschetste feiten volgens u juist?

2. Zoja, waarom heeft de Commissie Bezwaarschriften besloten af te zien van het horen van
de ANBO?

3. Zoja, waarom heeft noch het College, noch de Commissie de ANBO over het
(onverwachte) afzien van het horen ingelicht?

N.a.v. van deze brief heb ik dhr. Brakel verzocht mij meer informatie over deze casus toe te
sturen. Resultaat is een door dhr. Brakel opgestelde tijdlijn vanaf 1 juni 2012 (zie bijlage 3).
In deze tijdlijn wordt onder meer gesteld dat het College in eerste instantie (veel) te laat op
het verzoek tot subsidie heeft gereageerd, dat het College vervolgens bij het weigeren van
de aanvraag heeft verzuimd te wijzen op de bezwaarmogelijkheid en dat tot slot het
bezwaar wederom niet tijdig is behandeld.

4. Zijn deze in de tijdlijn geschetste feiten volgens u juist?

5. Zoja, hoe kan het dat het College tot tweemaal toe te laat heeft gereageerd
(respectievelijk op de aanvraag en op het bezwaar)?



6. Zoja, hoe kan het dat het College verzuimd heeft te wijzen op de bezwaarmogelijkheid
(hetgeen wel verplicht is ex. artikel 3:45 Awb)?

De fractie van D66 is benieuwd naar de antwoorden van het College. Hoewel het hier
mogelijk gaat om een aantal procedurele fouten (althans dat stelt de ANBO), kunnen wij ons
voorstellen dat dergelijke fouten toch bijdragen aan het inhoudelijk verkeerd behandelen
van een aanvraag. Mocht dit volgens uw College het geval zijn, dan is een volledige
heroverweging van het oorspronkelijke besluit volgens ons een goede optie. In ieder geval
zou de ANBO dan alsnog op een juiste en volledige wijze gehoord kunnen worden.

Echter, ook los daarvan pleiten wij ervoor dat het College nogmaals met de ANBO over deze
kwestie in gesprek gaat. Zo krijgt de ANBO de kans de vele fouten die volgens haar door de
jaren heen in dit dossier zijn gemaakt nog eens aan de orde te stellen en kan de gemeente
met het oog op de toekomst lering trekken uit deze zaak. Een goede communicatie met
dergelijke belangrijke belangenorganisaties is immers volgens D66 van groot belang.

Met vriendelijke groet,

Rens Raemakers

Fractievoorzitter D66


