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Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries,  
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Behandelend ambtenaar: mevr. A.A. van der Geest 
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Bijlagen:     
- Raadsbesluit (bijgevoegd) 
- Advies en kort verslag commissie bezwaarschriften (bijgevoegd) 
- Reactie op bezwaren (bijgevoegd) 
- Reactie op bezwaarschrift (bijgevoegd)  
- Overige stukken (ter inzage)   
 
                           
Onderwerp 
Advies van de Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar tegen raadsbesluit van 8 mei 2012 
inzake Aqualaren. 
 
Gevraagd besluit 
Het advies van de Commissie bezwaarschriften over te nemen en het bezwaar tegen het raadsbesluit 
van 8 mei 2012 niet ontvankelijk verklaren omdat dit geen besluit is in de zin van artikel 1:3 lid 1 Awb. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Besluitvorming dient ter afhandeling van de bezwaarschriftenprocedure. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Op 18 september 2012 vond de hoorzitting plaats bij de Commissie Bezwaarschriften.  
Deze commissie heeft op 16 oktober 2012 haar advies gegeven over deze ingediende bezwaren. Een 
van de bezwaren was tot de raad gericht (hieronder sub a genoemd). De raad neemt derhalve een 
besluit op het advies van de commissie hierover. 
 
Wat ging er aan vooraf 
Op 16 juni 2012 respectievelijk 18 en 20 juli 2012 dienden een aantal organisaties bezwaar in tegen 
het besluit van de raad van 8 mei 2012, het besluit van het college van 3 juli 2012 betreffende 
voornemen tot beëindiging subsidie en het besluit van het college van 3 juli 2012 betreffende de 
opzegging van de exploitatieovereenkomst. 
De volgende organisaties maakten bezwaar: de Stichting Recreatiebaden gemeente Tynaarlo, 
Stichting Vrienden van Aqualaren, Klankbordgroep tbv haalbaarheidsonderzoek Aqualaren, personeel 
subtropisch zwembad Aqualaren, ANBO Zuidlaren en Vries, Protestants Christelijke Ouderenbond 
Eelde, Katholieke Bond van Ouderen Drenthe, Raad voor Ouderen Zuidlaren, Protestants Christelijke 
Ouderenbond Zuidlaren, vijfendertig ondernemers in de horeca- en recreatiesector in de gemeente 
Tynaarlo en het Comité van aanbeveling in de gemeente Tynaarlo  
Op 18 september 2012 vond de hoorzitting plaats bij de Commissie bezwaarschriften.  
Deze commissie heeft op 16 oktober 2012 haar advies gegeven over deze ingediende bezwaren.  
Het advies van de commissie luidt:  



a) Ten aanzien van het raadsbesluit van 8 mei 2012: dit is geen besluit in de zin van artikel 1:3 
lid 1 van de Awb. De commissie adviseert de raad om bezwaarden niet-ontvankelijk te 
verklaren.  

b) Het besluit van het college van 3 juli 2012 inzake opzegging van de exploitatieovereenkomst 
kan naar het oordeel van de commissie niet worden aangemerkt als een besluit in de zin van 
artikel 1:3 van de Awb. De commissie adviseert het college om bezwaarden niet ontvankelijk 
te verklaren. 

c) Daarnaast adviseert de commissie de Klankbordgroep ten behoeve van het 
haalbaarheidsonderzoek Aqualaren, personeel subtropisch zwembad Aqualaren, ANBO 
Zuidlaren en Vries, Protestants Christelijke Ouderenbond Eelde, Katholieke Bond van 
Ouderen Drenthe, Raad voor Ouderen Zuidlaren, Protestants Christelijke Ouderenbond 
Zuidlaren, vijfendertig ondernemers in de horeca- en recreatiesector in de gemeente Tynaarlo 
en het Comité van aanbeveling in de gemeente Tynaarlo niet ontvankelijk te verklaren wat 
betreft het ingediende bezwaar tegen het collegebesluit voornemen beëindiging subsidie van 
3 juli 2012. 

d) Tot slot adviseert de commissie de bezwaren van de Stichting Recreatiebaden gemeente 
Tynaarlo en Stichting Vrienden van Aqualaren tegen het besluit voornemen beëindiging 
subsidie ongegrond te verklaren. 

 
Hoe informeren we de inwoners? 
Na besluitvorming worden de organisaties die bezwaar gemaakt hebben hiervan schriftelijk in kennis 
gesteld. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen, burgemeester 

 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 
 

                           
 


