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Vergaderdatum
Documentnummer
Beh. ambtenaar
Portefeuillehouder

26 april2021
BURG-21-00589
Stranger, Caroline
drs. M.E. Smit

Team Veiligheid, Toezicht & Handhaving

Ondenrerp

Kern van de zaak
Tradi
Op 3í augustus 2020 is een besluit genomen tot sluiting van het bedrijfspand
(kenmerk: UIT-20-50596). Tegen dit besluit is een bezwaarschrift ingediend.
De commissie heeft op 15 december 2020 advies uítgebracht lN-20-6985'1 ) en
geadviseerd om het verzoek om een proceskostenvergoeding af te wijzen. Bij
deze beslissing op bezwaar wordt dit advies grotendeels overgenomen en
wordt ingegaan op het advies van de commissie om de motivering aan te
vullen.

Besluit í. Het advies van de commissie grotendeels over te nemen (lN-20-69851);
2. Het bezwaar gericht tegen het besluit tot sluiting van het bedrijfspand d.d. 31
augustus 2020 (UlT-20-50596) ongegrond te verklaren en het bestreden
besluit in stand te laten;
3. Het verzoek om een proceskostenvergoeding af te wijzen;
4. De beslissing op bezwaar bekend te maken middels de brief (UlT-21-
70709).
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Onderwerp

Kern van de zaak Op 3í augustus 2020 is een besluit genomen tot sluiting van het bedrijíspand
(kenmerk: UIT-20-50593). Tegen dit besluit is een bezwaarschrift ingediend.
De commissie heeft op í 5 december 2020 advies uítgebracht lN-21-71 1 í 4) en
geadviseerd om het besluit nader te motiveren en het vezoek om een
proceskostenvergoeding af te wijzen. Bij deze beslissing op bezwaar wordt dit
advies grotendeels overgenomen en wordt ingegaan op het advies van de

Besluit
commissie om de motiverin aan te vullen.
1. Het advies van de commissie grotendeels over te nemen (lN-21-71114);
2- Het bezwaar gericht tegen het besluit tot sluiting van het bedrijÍspand d.d. 31
augustus 2020 (UlT-20-50593) ongegrond te verklaren en het bestreden
besluit in stand te laten;
3. Het verzoek om een proceskostenvergoeding af te wijzen;
4. De beslissing op bezwaar bekend te maken middels de brief (UlT-21-
70705).
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