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Aanleiding
De commissie bezwaarschriften is een onafhankelijke adviescommissie, die de raad, de
burgemeester en het college adviseert over op ingediende bezwaarschriften te nemen
beslissingen. Met dit jaarverslag geeft de commissie een totaaloverzicht van haar
activiteiten. Het jaarverslag geeft verder inzicht in het verloop van het aantal bezwaarschriften, de onderwerpen waarop de bestreden besluiten betrekking hebben en de inhoud
van de adviezen. Doel van het jaarverslag is, dat de commissie op basis van opgedane
ervaringen conclusies trekt en aanbevelingen doet aan de raad, het college en de
burgemeester. Het verslag over 2017 treft u als bijlage aan zodat u kennis kunt nemen van
de inhoud en de aanbevelingen.
Inhoudelijke boodschap
Kort gezegd heeft de commissie het navolgende geconcludeerd:
Het aantal ingediende bezwaarschriften in 2017 (65 stuks) is beperkt gedaald ten
opzichte van 2016 (67 stuks) en is gemiddeld genomen in de periode 2013-2017 (66
stuks) gelijk gebleven. Opvallend is dat sinds de piek in 2015 (99 stuks) er sprake is van
een dalend aantal bezwaarschriften.
De commissie heeft in 2017 31 (48%) van de 65 ingekomen bezwaarschriften ter
advisering voorgelegd gekregen. Procentueel gezien is het aantal door de commissie
behandelde bezwaarschriften vergelijkbaar met het gemiddelde van voorgaande jaren
(51%). Van de overige bezwaarschriften die niet ter advisering aan de commissie zijn
voorgelegd, zijn er 24 ingetrokken na een gesprek, de zogenaamde Hoffelijke aanpak.
Van de overige bezwaarschriften is niet duidelijk waarom ze niet zijn voorgelegd aan de
commissie. De commissie kan zich voorstellen dat deze bezwaarschriften mogelijk nog
in behandeling waren bij de vakafdeling of een andere niet duidelijk aanwijsbare reden
hebben gehad om de zaak niet voor te leggen aan de commissie.
Onderwerpen
De bezwaarschriften zijn gericht tegen bestreden besluiten op verschillende onderwerpen, te weten Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet, Algemene
subsidieverordening, Wob-verzoeken, leerlingenvervoer, jeugdhulp, omgevingsvergunningen, planschade, verkeersbesluiten, besluiten tot buiten behandeling,
bestuurlijke dwangmaatregel en overig zaken.
Opvallend is dat het aantal bezwaarschriften gericht tegen bestuurlijke dwangmaatregelen in 2017 (4 stuks) met 50% is afgenomen ten opzichte van het gemiddeld aantal
bezwaarschriften van voorgaande jaren (9 stuks). Voorts valt op dat het aantal bezwaarschriften tegen overige besluiten in de kamer ruimtelijke zaken flink is toegenomen. Dit
kan worden verklaard doordat tegen 1 besluit (ontheffing sluitingsuur) 10 bezwaarschriften zijn ingediend.

Adviezen
De commissie heeft in 2017 2 keer geadviseerd om een bezwaarschrift gegrond te
verklaren, 21 keer om ongegrond te verklaren en 3 keer niet-ontvankelijk. Er zijn nog 5
bezwaarschriften in behandeling.
In vergelijking met voorgaande jaren valt op dat het aantal ongegronde bezwaarschriften
de laatste jaren toeneemt van 50% in 2013 tot 67% in 2017.
Aanbeveling
De commissie doet in haar verslag twee aanbevelingen:
1. Gelet op het feit dat er minder bezwaarschriften zijn ingetrokken dan in de jaren voor
2016, beveelt de commissie aan blijvend aandacht te hebben voor de toepassing van
de Hoffelijke aanpak.
2. De commissie constateert dat aan relatief veel besluiten een motiveringsgebrek
kleeft. Hoewel dit gebrek veelal in de beslissing op het bezwaarschrift kan worden
hersteld, beveelt de commissie aan om primaire besluiten afdoende te motiveren.
Conclusie
Kennis te nemen van het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften 2017.
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