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Staf-MW (e-mail)  

 
  Geachte heer Van Oostrum, 
 

 

 

Op 2 februari 2015 heeft uw cliënte, mevrouw J. Verwijs, een verzoek ingediend op grond 

van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Dit verzoek is ontvangen op 3 

februari 2015. Op 6 februari 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders 

(verder te noemen: “het college”) een besluit op het Wob-verzoek genomen. Op 17 maart 

2015, ontvangen op 18 maart 2015, heeft u namens uw cliënte een bezwaarschrift 

ingediend tegen het door het college genomen besluit.  

 

Bevoegdheid 

In uw bezwaarschrift geeft u aan dat het verzoek was gericht aan de gemeenteraad. 

Naar uw oordeel is de gemeenteraad bevoegd een eventueel vuurwerkverbod in te stellen. 

Nu het college een beslissing op uw verzoek heeft genomen, is dit besluit onbevoegd 

genomen naar uw oordeel.  

 

Besluit college 

In het verzoek d.d. 2 februari 2015 vraagt uw cliënte openbaarmaking van documenten met 

betrekking tot beleid en/of verordeningen omtrent een vuurwerkverbod, communicatie 

en/of bekendmakingen omtrent een vuurwerkverbod en notulen van vergaderingen omtrent 

het instellen van een vuurwerkverbod. Het college heeft bij besluit van 6 februari 2015 

besloten de door uw cliënte gevraagde documenten niet openbaar te maken, nu er geen 

documenten beschikbaar zijn die betrekking hebben op de in het verzoek genoemde 

onderwerpen.  
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Bekrachtiging 

Wij volgen uw redenering inzake de bevoegdheid met betrekking tot het nemen van een 

besluit. De gemeenteraad is conform artikel 147 Gemeentewet bevoegd gemeentelijke 

verordeningen vast te stellen. Een vuurwerkverbod is een verbod dat kan worden ingesteld 

middels een verordening, in casu de Algemeen plaatselijke verordening. Hiermee is de 

gemeenteraad het bevoegde bestuursorgaan met betrekking tot dit onderwerp.  

 

Wij bekrachtigen hierbij als bevoegd orgaan het besluit van het college d.d. 

6 februari 2015, nu wij het besluit inhoudelijk juist achten. De rechtsgevolgen van het 

besluit blijven hiermee in stand.  

 

 

Hoogachtend, 

de gemeenteraad van Steenbergen, 

de griffier,   de burgemeester, 

 

 

 

E.P.M. van Meer  J.A.M. Vos 

 

 

 

 

 

 

Bezwaar 

Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift 

aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders en burgemeester) dat het besluit heeft 

genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na 

de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam,  adres,  

handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht 

en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl. 

 

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een 

spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter 

van de  Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te 

treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden. 

 

http://www.gemeente-steenbergen.nl/

