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Geachte heer Onel,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van het door u, namens de Bond Heemschut, ingediende
bezwaarschrift, gericht tegen de legesaanslag d.d. 7 juni 2012 (registratienummer: 31102247).

Bevoegdheid
Het bezwaarschrift heeft u gericht aan het college van burgemeester en wethouders.

Op grond van artikel 231 lid 2 onder b van de Gemeentewet is niet het college van
burgemeester en wethouders maar de hefÍingsambtenaar bevoegd tot het heffen van leges, Ook
is alleen de heffingsambtenaar bevoegd om uitspraak op een bezwaar tegen een legesaanslag te
doen.

Uw bezwaarschrift zal daarom door mij worden behandeld.

Machtiging
De Bond Heemschut heeft u eerder alleen gemachtigd om een aanvraag voor het aanwijzen van
enkele panden als gemeentelijk monument te doen.

Op grond van artikel 2:1 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht verzoek ik u vriendelijk om
mij een machtiging te overhandigen waaruit blijkt dat u bevoegd bent om in deze namens de
Bond Heemschut op te treden.

Nadere gegevens
Voor een zorgvuldige, inhoudelijke beoordeling van het bezwaarschrift wens ik gaarne de
volgende gegevens van u oÍ de Bond Heemschut te ontvangen:

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Concretisering van het (de) algemene beginsel(en) van behoorlijk bestuur die volgens u is (zijn)
geschonden met het opleggen van de bestreden legesaanslag.

Wilt u bij beantwoording de datum en het barcodenummer van deze brieÍ
vermelden.
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Hardheidsclausule
ln het bezwaarschriÍt wordt een beroep gedaan op de hardheidsclausule ex artikel 1 2 van de
gemeentelijke legesverordening 2O12. De bevoegdheid tot het toepassen van deze clausule ligt
bij het college van burgemeester en wethouders en de heffingsambtenaar, lk verzoek u
vriendelijk om aan mij kenbaar te maken of u wenst dat ik hierover beslis dan wel het college
van burgemeester en wethouders.

Horen
lk verneem graag van u of u in de gelegenheid wenst te worden gesteld om in deze op grond
van artikel 7:2 van Algemene wet bestuursrecht door mij te worden gehoord.

Termijn voor reactie
lk verzoek u vriendelijk om binnen twee weken na de verzendatum van deze brief op het
bovenstaande te reageren.

Wellicht ten overvloede zij opgemerkt dat het niet (tijdig) overleggen van een machtiging ertoe
kan leiden dat het bezwaarschrift op grond van artikel 6:6 van Algemene wet bestuursrecht niet-
ontvankelijk wordt verklaard.

Beslistermijn
Op grond van artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht dien ik binnen zes weken,
gerpkend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is
verstreken. op het bezwaarschrift te beslissen. Deze termijn kan op grond van het derde lid van
dit artikel worden verdaagd.

lk ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben gei'nÍormeerd en ik zie uw reactie gaarne
tegemoet.

van de ge-meente Bqskdop,
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