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Raadsvoorstel tot afwijzing van het verzoek van de Stichting Islamitisch College tot opneming
van een bijzondere school op het plan van scholen

Vlaardingen, 13 februari 2018
Aan de gemeenteraad.
Welk besluit moet genomen worden?
Het verzoek van de Stichting Islam itisch College tot opneming van een bijzondere school op het plan van
scholen af te wijzen.
Wat is samenvattend de kern van dit advies?
Uw raad wordt voorgesteld het verzoek van de Stichting Islamitisch College tot opneming van een
bijzondere school op het plan van scholen af te wijzen.
Wat is de aanleiding voor dit advies?
De Stichting Islamitisch College (SIC) heeft op 31januari 2018 een verzoek tot opneming van een
bijzondere school op het plan van scholen ingediend. De aanvraag is identiek aan de aanvraag die de
stichting op 27 januari 2017 heeft ingediend en die bij besluit van 29 juni 2017 door uw raad is
afgewezen. Wij stellen u voor om deze zogenoemde herhaalde aanvraag op grond van artikel 4:6,
tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) af te wijzen met verwijzing naar het eerder
genomen besluit.
Artikel 4:6 Awb verplicht een belanghebbende, die buiten het geval van bezwaar of beroep wenst dat het
bestuursorgaan terugkomt op de voor hem ongunstige beslissing op een eerdere aanvraag, nieuw
gebleken feiten of veranderde omstandigheden te noemen die tot een gunstiger resultaat kunnen leiden.
Indien dit wordt nagelaten zoals hier het geval is kan het bestuursorgaan volstaan met een afwijzing
van het herhaalde verzoek onder verwijzing naar de eerdere afwijzing. De aanvraag van de stichting
strekt namelijk tot het in het leven roepen van hetzelfde rechtsgevolg als bij de eerdere aanvraag. Er zijn
bij deze herhaalde aanvraag geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden vermeld.
—

-

Tegen het raadsbesluit van 29 juni 2017 loopt nog een administratief beroepsprocedure bij de Minister.
De Minister zal uiterlijk 12april2018 een besluit nemen over het administratieve beroep dat SIC heeft
ingediend. Tegen het besluit van de Minister kunnen partijen (SIC en de gemeente) vervolgens nog in
hoger beroep gaan bij de Raad van State.
Welk resultaat wordt beoogd?
Het verzoek van SIC af wijzen op grond van artikel 4:6, tweede lid, Awb met verwijzing naar het
raadsbesluit van 29 juni 2017.
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Welke argumenten zijn er voor dit advies?
Er is sprake van een verzoek dat hetzelfde rechtsgevolg beoogt als het eerder gedane en door de
gemeenteraad afgewezen verzoek. Er zijn bij het verzoek geen nieuw gebleken feiten of veranderde
omstandigheden vermeld. Het verzoek kan in dat geval op grond van artikel 4:6, tweede lid, Awb zonder
toepassing van artikel 4:5 Awb d.w.z. de aanvrager de gelegenheid bieden om binnen een gestelde
termijn de aanvraag aan te vullen worden afgewezen.
-
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Wat zijn tegenargumenten of risico’s?
Er rust op het bestuursorgaan geen verplichting om bij gebreke van nieuw gebleken feiten of veranderde
omstandigheden de herhaalde aanvraag af te wijzen. Dat wil zeggen dat uw raad kan terugkomen op het
besluit van 29 juni 2017.
Waar moet rekening mee worden houden?
Financiën:
Geen.
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