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Aan de commissie bezwaarschriften van de gemeente Hilversum
Mw. mr. E. Goris, secretaris
Postbus 9900
1201 GM HILVERSUM

CC: de gemeenteraad van Hilversum

Betreft: Reactie op de brief van de commissie bezwaarschriften gemeente Hilversum d.d.
30 januari 2014 (uw kenmerk 126873) inzake het bezwaarschrift van de WG tegen het raadsbesluit
d.d. 16 oktober 2013 betreffende de HOV variantenkeuze (ons kenmerk WG/JJ/14.003)
Ons kenmerk: VVG/JJ/14.009

Naarden/Huizen, 20 februari 2014.

Geachte commissie,
De Vereniging Vrienden van het Gooi (WG) heeft met verbazing kennis genomen van uw brief van
30 januari 2014.
Onze verbazing betreft het feit dat de commissie bezwaarschriften meent te kunnen volstaan met
de feitelijke constatering dat zij in onze brief van 15 januari 2014 geen aanleiding ziet om terug te
komen op de voorgenomen niet-ontvankelijk verklaring van ons bezwaarschrift tegen het
raadsbesluit van 16 oktober 2013 inzake de weg door Anna's Hoeve. De commissie gaat daarbij met
geen woord in op onze uitgebreide en onderbouwde argumentatie in genoemde brief. Dat verbaast
ons zeer van een commissie die moet adviseren over een zorgvuldige afwikkeling van
bezwarenprocedures.
Ook de afwijzing van ons (onderbouwde) verzoek om een hoorzitting is niet meer dan een feitelijke
mededeling zonder nadere onderbouwing. Naar de redenen die uw commissie daaraan ten grondslag
heeft gelegd mogen wij kennelijk slechts raden.
Vervolgens meldt u ons dat u zult overgaan tot uitbrengen van een advies aan de raad die daar
vervolgens een besluit op zal nemen.
In verband met deze laatste mededeling hebben wij de volgende verzoeken:
1. Kunt en wilt u ons het voorstel zoals dat aan de raad zal worden voorgelegd, doen
toekomen? Wij gaan ervan uit dat dit voorstel ons in staat stelt kennis te nemen van de
onderbouwing van het door de raad te nemen besluit en de wijze waarop u in dat verband
de gemeenteraad adviseert onze argumenten te wegen.
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2. Kunt en wilt u ons per omgaande informeren over de datum van de raadsvergadering waarin
genoemd voorstel is of wordt geagendeerd?
3. Kunt en wilt u ons informeren over de vergaderdata van de betrokken raadscommissies
voorafgaand aan de raadsvergadering waarin het voorstel is of wordt geagendeerd?
Wij zien uw antwoorden op onze verzoeken en het in verzoek 1. bedoelde voorstel graag schriftelijk
en per e-mail tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de WG,

H.M. Laverman - Berbée
voorzitter
voorzitter@vriendenvanhetgooi.nl

L. Mak
secretaris
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