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Het Sportbedrijf van de gemeente Waalwijk faciliteert de
Het college besluit:
binnensport in de gemeente Waalwijk door het ter
• Algemene Voorwaarden sportaccommodaties;
beschikking stellen van een aantal sportaccommodaties.
• Huis- en gedragsregels sporthallen en
Hieraan is een aantal voorwaarden/verantwoordelijkheden gymnastieklokalen;
gekoppeld voor de gebruikgever en gebruiknemer. De
• Huis- en gedragsregels zwembad Olympia;
voorwaarden en huisregels die het Sportbedrijf momenteel • Huis- en gedragsregels zwembad Zidewinde.
gebruikt zijn opgesteld in 2005 en toe aan een update.
vast te stellen, zodat deze met de aanvragen voor
In samenwerking met Deloitte is daarom een nieuw pakket het nieuwe binnensportseizoen (augustus) kunnen
aan (huur)voorwaarden en huisregels opgesteld voor de
worden gecommuniceerd met de gebruiker. De
gemeentelijke binnensportaccommodaties en zwembaden. voorwaarden en huisregels zijn na vaststelling per 19
Voordat het Sportbedrijf de nieuwe algemene voorwaarden april 2016 van kracht en geïmplementeerd in de
en huisregels kan gaan gebruiken in de bedrijfsvoering
bedrijfsvoering van het Sportbedrijf, met dien
dienen deze vastgesteld te worden door het bevoegd
verstande dat de juiste bijlagen worden toegevoegd.
gezag. In dit geval het College van Waalwijk.
Deze voorwaarden en huisregels vervangen de
voorwaarden en huisregels uit juni 2015.
De rechtbank heeft het beroep van de heer De Ru gegrond
verklaard, vastgesteld dat sprake was van niet tijdig
beslissen op diens bezwaarschrift en het college
opgedragen om binnen 14 dagen alsnog een besluit te
nemen, op straffe van een extra dwangsom. Dat laatste is
tijdig gebeurd, er is geen rechterlijke dwangsom verbeurd.
Met het oordeel van de rechtbank dat op het moment van
het indienen van het beroep sprake was van niet tijdig
beslissen, kan niet worden ingestemd. De commissie
Bezwaarschriften had bezwaarmaker én een andere partij
in de gelegenheid gesteld voor een reactie tot en met 4
januari 2016, en de behandeling aangehouden.
Bezwaarmaker reageerde op 15 december, en stelde uw
college een week later in gebreke. De andere partij heeft
niet gereageerd. De rechtbank is van oordeel dat de
aanhouding is geëindigd op 15 december en niet op 4
januari. Het ongewenste gevolg van dit standpunt is dat

Het college besluit:
- verzet aan te tekenen tegen de uitspraak van de
Rechtbank Zeeland-West-Brabant d.d. 8 maart 2016,
BRE 16/212 GEMWT, door middel van het
bijgevoegde verzetschrift
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de lengte van de beslistermijn voor bezwaar afhankelijk
wordt van het handelen van één van de betrokken
partijen, en niet van de afspraken met alle partijen.
Aangezien een en ander tot ongewenste gevolgen zou
kunnen leiden in toekomstige procedures, wordt
geadviseerd om verzet aan te tekenen tegen de uitspraak
(herbeoordeling door dezelfde rechtbank). De termijn om
verzet aan te tekenen loopt tot en met 20 april 2016.

