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Besluit aanwijzing Sena d.d. 20 december 20t B (2018328)

Beslult tot aanwijzing Sena d.d. 20 december 2018 - verlenging
termûn

GeachteII

Bij besluit van 20 december 2018 heeft het college, overeenkomstig artikel
6 lid 2 Wet toezicht, een aanwijzing gegeven om aan de in dat besluit
opgenomen openbaarmakíngsve rplicht¡ng te voldoen (bijlage). De termijn
om aan de aanwijzing te vofdoen is daarin gesteld op uiterlijk binnen
4 werkdagen na dagtekening van het besluít van 20 december 2018.
Op 7 januari 2019 heeft het College, na overleg met betrokken partijen,
besloten om de term¡jn waarbinnen uitvoering dient te worden gegeven aan

de aanwijzing te verlengen tot twee weken nadat op het b€zwaar van sena is
beslist. van de verlenging is mededeling gedaan aan partijen, maar deze was

nog niet vervat in een schriftelijk besluit tot wijziging van het besluit van

20 december 2018. Voor de goede orde voorziet het navolgende besluit
hierin.

Besluit

Het college besluit de termijn waarbinnen sena aan de in het besluit van

20 december 2018 vervatte aanwijzing dient te hebben voldaan te stellen op
uiterlijk twee weken nadat op het bezwaar van sena tegen het besluit van

20 december 2018 ís beslist.

lndíen Sena na afloop van deze termijn in gebreke is, kan het college
besluiten tot het opleggen van één of beide van de in artikel 1g en 19 Wet
toezícht bedoelde sancties.
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Berwaar

lngevolge artikel 6:19 Awb heeft het reeds door Sena gemaakte bezwaar

tegen het besluit van 20 december 2018 van rechtswege mede betrekking op

onderhavig besluit tot wijziging daarvan.

Een afschrift van dit besluit zal per e-mail worden verzonden aan uw

gemachtigde,-

Hoogachtend,

drs. A.J. Koppejan

Voorzitter CVTA
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