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1.  Herbenoeming klachtenfunctionaris 2022-2026 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een ieder een klacht indienen gericht tegen een gedraging van 
een medewerker of een lid van het college. Het voorleggen van een klacht aan een onafhankelijke 
klachtenfunctionaris draagt bij aan de mate waarin de klager zich serieus genomen voelt. 
 
Het college heeft besloten de heer J.H.G.H. Ananias voor een periode van vier jaar, tot 1 september 2026, te 
herbenoemen als klachtenfunctionaris voor de advisering over: 

1. Klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. 
2. Klachten als bedoeld in de artikelen 60, 77, 78 en 79 van de Algemene verordening gegevensbescherming. 

2.                                  Bezwaar tegen besluit om verzoek om handhaving af te wijzen 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 17 januari 2022 is een bezwaarschrift ontvangen tegen het besluit van 11 januari waarbij een 
verzoek om handhaving is afgewezen. In dit verzoek is aangegeven dat er op het motorcrossterrein 
De Prikkedam een aantal overtredingen waren geconstateerd en het college is verzocht daartegen 
(preventief) handhavend op te treden. Op 21 april is door de Algemene kamer van de commissie van Advies voor de 
bezwaarschriften een hoorzitting gehouden. Op 2 mei is door de commissie advies uitgebracht. 
 
Het college heeft besloten het advies van de commissie op te volgen het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. 
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3.                                 Verzoek om handhaving - Regels naleven aangekondigde wedstrijden 2022 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 11 april 2022 is een verzoek om handhaving ontvangen. Het verzoek betreft aangekondigde wedstrijden op het 
terrein van de MSV de Prikkedam in Makkinga. Volgens het verzoek moet het college op alle regels handhaven 
zonder dat deze nader worden gespecificeerd. Volgens geldende jurisprudentie moet een handhavingsverzoek 
zodanig concreet worden geformuleerd dat daarnaar onderzoek kan worden gedaan. Het handhavingsverzoek 
noemt als (enig) concreet onderdeel het houden van wedstrijden op de jeugd/minibaan. 
De wedstrijddagen zijn op 24 april, 8 mei en op 10 juli 2022 (geweest). Op de eerste twee 
wedstrijddagen is toezicht gehouden door gemeentelijke toezichthouders. Zij hebben niet 
geconstateerd dat er wedstrijden op de minibaan zijn gehouden. De wedstrijden vonden uitsluitend op 
het grote circuit plaats. 
 
Het college heeft besloten het verzoek om handhaving af te wijzen. 
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