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Bezwaarschriften tegen vaststellen subsidieplafonds

Geachte raad,
Bij de bespreking van de ingediende bezwaarschriften tegen de vaststelling van de subsidie plafonds 2015 in het forum 1A van 2 december jl. heeft de portefeuillehouder een aantal zaken
toegezegd, waaronder een nadere memo over dit onderwerp.
Ons college is van mening dat er geen aanleiding bestaat om mondeling toelichting te geven op
besluiten die genomen zijn op ingediende bezwaarschriften. Dergelijke besluiten gaan immers
standaard vergezeld van het advies van de bezwaa rschriftencommissie en van het verslag van de
hoorzitting van die commissie. Die stukken spreken voldoende voor zichzelf.
Het traject dat met bezwaarmakers doorlopen is, is standaard voor de behandeling van bezwaar schriften. Dat wil zeggen dat ze een ontvangstbevestiging hebben gekregen van hun bezwaarschrift
en daarna uitgenodigd zijn voor een hoorzitting van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie.
Die commissie heeft over elk bezwaarschrift een advies opgesteld, op grond waarvan ons col lege
een besluit heeft genomen. Dat besluit is aan bezwaarden toegezonden, samen met het advies van
de commissie en het verslag van de hoorzitting.
Tijdens de behandelingsperiode van hun bezwaar is de secretaris van LSVV verhuisd en dit heeft
geleid tot het versturen van de eerste uitnodiging voor de hoorzitting naar het verkeerde adres. Bij
de verzending van het besluit op hun bezwaar is wel rekening gehouden met de adreswijziging,
maar heeft een verschrijving plaatsgevonden waarbij het verkeerde huisnummer werd getypt. Op
de dag van ontdekking daarvan zijn de stukken alsnog aan huis bezorgd bij de secretaris van LSVV.
Het besluit op het bezwaar van de Stichting Wonen Plus Welzijn is in eerste instantie niet naar hen
maar naar een andere - zijdelings betrokken - stichting verzonden, namelijk de stichting De Waaier.
De vertraging heeft voor Wonen en Welzijn echter geen formele nadelen, hun beroepstermijn gaat
pas in nadat ze het besluit daadwerkelijk hebben ontvangen.

