
Aan de Adviesraad Sociaal
T.a.v. de heer Verhoeven
Postbus í50
2670 AD NAALDWIJK

UW BRIEF

24- 10 -2016

CONTACTPERSOON

J. Hinsen

ONDERWERP

reactie op advies n

Íegels Bestuurlijke

UW KENMERK

Domein Westland

ZAAK-/PROJECTNR

AFDELING/TEAi,4

SAM/JOS B

DOCUMENTNR.

16-0215771

DOORKIESNUMMER

(0174) 672 053

Postadres:
Postbus 1 50
2670 AD Naaldwijk
Bezoekadres:
Choorstraat 4'l
2681 AP Monster
Í 14 0174
F (O174) 673 600
E info@gemeentewestland.nl
I www.gemeentewestland.nl

BIJLAGE(N)

DATUM VERZONDEN

2 3 Nov 2016

a.v. wljzigingen Beleids-
Boete

Geachte heer Verhoeven,

Op 24 oktober 2016 hebben wij
leiding van de aanpassingen oP

uw reactie ontvangen oP het
de Minimaregelingen en de

door ons gevraagde advies naar aan-
Beleidsregels Bestuurlijke Boete.

Wij danken u hartelijk voor het uitgebrachte advies. Op een later moment zullen wij reageren op

uÈ advies aangaande het aanpassen van de minimaregelingen. ln deze brieí reageren wij op uw

opmerking ten aanzien van de gewijzigde Beleidsregels Bestuurlijke Boete.

Ten aanzien van artikel 7.2 van de Beleidsregels Bestuurlijke Boete rekent uw adviesraad erop

dat het college de ingediende zienswijze meeweegt wanneer deze door belanghebbende wordt

ingediend terwijl dit in het kader van de lichte procedure geen verplicht onderdeel uitmaakt van

het traject.

ln het geval er sprake is van een lichte procedure en de belanghebbende een'zienswijze'oftewel
een spontane reactie indient, wordt deze in het kader van een zorgvuldig besluitvormingsproces
meegenomen in de beoordeling.

Verder vraagt uw adviesraad aandacht voor
ning dat zij niet de dupe mogen worden van
kent erop dat dit een zwaarwegend punt zal
van de boete.

de kwetsbare positie van kinderen. U bent van me-

onverantwoord gedrag van ouders/verzorgers en re-

zijn in de afweging bij het vaststellen van de hoogte

Het opleggen van een bestuurlijke boete is een zwaarwegend instrument. Juist vanwege dit ka-

rakter is het proces voor het opleggen van een boete nauwkeurig omschreven waarbij de hoogte

van de boete wordt afgestemd op de verwijtbaarheid en de draagkracht van de belanghebbende.

Wanneer de belanghebbende de zorg voor kinderen heeft en het opleggen van de boete oneven-

redig zware consequenties voor het gezin met zich mee brengt, wordt gekeken naar een maat-

werkoplossing. Bijvoorbeeld in de vorm van het treffen van een betaalregeling.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende

H oogachte nd,

de burgemeester van Westland,

geïnformeerd te hebben.

o
o
N

!


