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1 Voorwoord 
 

Jaarlijks brengt de commissie bezwaarschriften van de gemeente Bloemendaal (hierna: de commissie) 

verslag uit. Daarin geeft de commissie een beeld van haar advisering en activiteiten in het afgelopen jaar. 

Dit jaarverslag gaat over de in 2020 ingekomen en afgehandelde bezwaarschriften, inclusief de 

afgehandelde bezwaarschriften uit de werkvoorraad van 2019. De peildatum van dit jaarverslag is 31 

december 2020.   

 

In dit jaarverslag wordt een totaaloverzicht geschetst aan de hand van de cijfers. Het aantal zaken, de 

verschillende rechtsgebieden en de resultaten worden weergegeven. Er wordt aandacht besteed aan de 

informele aanpak, de behandeltijd van bezwaarschriften en de gerechtelijke procedures die zijn ingesteld 

tijdens of naar aanleiding van bezwaarzaken. Tot slot wordt er teruggeblikt op voorgaande jaren en worden 

er aanbevelingen gedaan.  

 

In dit jaarverslag is te lezen dat het aantal ingekomen bezwaarschriften fors hoger lag dan het jaar ervoor. 

Ondanks de uitdagingen van de Covid-19-maatregelen en de gevolgen daarvan voor de bezwaarprocedure is 

het toch gelukt door de inspanningen van iedereen die betrokken is bij de bezwaarprocedure om de 

bezwaarschriften op een goede wijze af te handelen.      

 

Het jaarverslag is openbaar en bedoeld voor iedere belangstellende in de behandeling van bezwaarschriften. 

Voor de bestuursorganen van de gemeente Bloemendaal kunnen de conclusies inzicht geven en de 

aanbevelingen van de commissie een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de 

gemeentelijke besluiten en de behandeling van bezwaarschriften in de gemeente. 

 

 

Auke van Reeuwijk 
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2 Samenstelling commissie 
 

De commissie bestaat volledig uit leden die geen deel uitmaken van en niet werkzaam zijn onder de 

verantwoordelijkheid van de gemeente Bloemendaal. Daarmee is de onafhankelijkheid van de advisering 

gewaarborgd. De commissie wordt ondersteund door 3 secretarissen en een juridisch administratief 

medewerker. Zij maken geen deel uit van de commissie, maar ondersteunen de commissie bij haar 

werkzaamheden. 

 

De commissie bestond dit verslagjaar uit de hieronder genoemde leden. De verschillende achtergronden en 

expertises (o.m. qua functiebetrekking in de rechtspraak, advocatuur, overheid en het bedrijfsleven en qua 

(vervolg)opleidingen, waaronder mediation) acht de commissie van belang bij haar adviestaak.  

 

Het dagvoorzitterschap rouleerde het afgelopen jaar zoals gebruikelijk onder de leden. 

 

leden        nieuw benoemde leden per 1 maart 2020 

dhr. mr. drs. R. Lagerweij*     mevrouw mr. M.C. Duits 

dhr. mr. B.A.J. Haagen*     mevrouw mr. A. van Hespen 

de heer mr. S. Bechinka     de heer mr. D.O. Bogers 

mevrouw mr. H.W.M.M. Rieter van den Bergh  de heer mr. R.A.J. de Jong      

mevrouw mr. L.M.R. Kater  

de heer mr. I.N.A. Denninger      

de heer mr. A.J. Elbertsen 

de heer mr. B. Zevenhuizen (plv. voorzitter)  

de heer mr. drs. T.A. van Reeuwijk (voorzitter)  

 

secretarissen 

de heer mr. P. Bakker 

mevrouw mr. E. Schouten-Visser 

mevrouw mr. H. Hemels 

 

mevrouw mr. R. Winkel (juridisch administratief medewerker) 

 

* = lidmaatschap geëindigd in het verslagjaar.  
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3 Werkwijze 
 

De behandeling van bezwaarschriften is gebaseerd op de regels van de Algemene wet bestuursrecht. De 

werkwijze van de commissie is nader bepaald in de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente 

Bloemendaal 2017. 

 

De bezwaarfase behelst niet alleen inspanningen van de commissie. De behandeling van bezwaarschriften is 

een coproductie van de vertegenwoordigers van de gemeentelijke bestuursorganen (de gemeenteraad, het 

college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester) en de commissie. De bestuursorganen zijn 

verantwoordelijk voor de informatievoorziening, het aanleveren van de documenten en overige middelen, 

die nodig zijn voor de behandeling van bezwaarschriften. De commissie is verantwoordelijk voor onder meer 

het horen van bezwaarden en overige belanghebbenden, het beoordelen van het juridisch geschil en het 

uitbrengen van advies. Ook zoekt de commissie, als de zaak zich daarvoor leent, naar oplossingen door 

bemiddeling ter zitting. 

 

Nadat een bezwaarschrift is ontvangen wordt de bezwaarde uitgenodigd voor een hoorzitting bij de 

commissie om het bezwaar mondeling toe te lichten. Ook wordt een vertegenwoordiger van het 

bestuursorgaan uitgenodigd voor de hoorzitting en eventuele andere belanghebbenden (bijvoorbeeld een 

vergunninghouder). Zij mogen reageren op het ingediende bezwaar. De hoorzittingen vinden doorgaans 

twee keer per maand plaats op dinsdagavond. De hoorzittingen zijn in de regel openbaar en voor iedereen 

toegankelijk (met uitzondering van sociale zaken). Van elke hoorzitting wordt door de secretaris een verslag 

gemaakt.  

 

Na de hoorzitting vergadert de commissie over de zaak. Daarna wordt het advies door de secretaris 

uitgewerkt. Het advies wordt samen met het verslag van de hoorzitting in één document aan het 

bestuursorgaan aangeboden. Partijen krijgen ook direct een afschrift van het advies en het verslag. Het 

bestuursorgaan neemt vervolgens een besluit op het ingediende bezwaar en stuurt dit naar partijen. Het 

advies van de commissie is niet bindend, maar als het bestuursorgaan hiervan wil afwijken, moet dit wel 

goed gemotiveerd worden.  
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4 De cijfers: totaaloverzicht  
 
Op 1 januari 2020 was er een werkvoorraad van 23 bezwaarzaken. Deze bezwaarzaken waren in verslagjaar 

2019 nog niet afgehandeld en zijn daarom meegenomen in dit jaarverslag.  

 

In het huidige verslagjaar is in totaal tegen 74  besluiten bezwaar gemaakt. Deze bezwaarzaken staan 

onder ‘ingekomen’ geregistreerd en zijn in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 

ontvangen. Deze 74 bezwaarzaken zijn door 138 bezwaarden aan de hand van 112 bezwaarschriften 

ingediend. Tegen een besluit van een bestuursorgaan kunnen zich immers meerdere bezwaarschriften 

richten en een bezwaarschrift kan door meerdere bezwaarden zijn ondertekend. Dit is in de praktijk met 

name aan de orde bij omgevingsrechtelijke besluiten.  

 

Dit betekent dat het totaal aantal bezwaarzaken in dit verslagjaar 97 is. Hierbij gaat het om 215 

bezwaarden aan de hand van 153 bezwaarschriften.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

werkvoorraad 1 januari 2020 23 41 bezwaarschriften (77 bezwaarden) 

ingekomen bezwaarzaken 2020 74 112 bezwaarschriften (138 bezwaarden) 

totaal bezwaarzaken 2020 97 153 bezwaarschriften (215 bezwaarden) 

afgehandeld 2020 64 (114 bezwaarschriften (168 bezwaarden) 

werkvoorraad 1 januari 2021 33 39 bezwaarschriften (47 bezwaarden) 
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De 97 openstaande bezwaarzaken zijn niet alle afgehandeld in 2020. Sommige van deze bezwaarschriften 

zijn in november of december van het verslagjaar door de commissie behandeld, maar nog niet afgehandeld 

omdat er nog geen beslissing op bezwaar is genomen door het bestuursorgaan. Van sommige ingediende 

bezwaarschriften vindt de behandeling plaats tijdens een hoorzitting in het aansluitende jaar, 2021. En een 

aantal bezwaarzaken bevindt zich nog in de fase dat met bezwaarden overleg wordt gevoerd over de wijze 

van afhandeling van hun bezwaarschrift, in het kader van de informele aanpak.  

 

De 64 in 2020 afgehandelde bezwaarzaken staan centraal in hoofdstuk 6 van dit jaarverslag.  

 

De werkvoorraad op 1 januari 2021, te weten 33 bezwaarzaken, wordt meegenomen naar het aansluitende 

verslagjaar, 2021. In deze zaken moet nog een beslissing op bezwaar worden genomen. Van deze 33 zaken, 

zijn er op de peildatum 15 bezwaarzaken wel al door de commissie behandeld en heeft de commissie in 10 

van deze zaken ook al een advies uitgebracht. De werkvoorraad van de commissie bedraagt per 1 januari 

2021 derhalve 23 zaken.  

 

4.1 Vergelijking met 2019 
 

Om inzicht te krijgen in de werkvoorraad van de commissie en de gemeentelijke bestuursorganen zijn in 

deze tabel de cijfers van 2019 en 2020 naast elkaar gezet. Hieruit kan worden afgelezen dat het aantal 

bezwaarzaken fors is gestegen.  

 

In totaal zijn 64 bezwaarzaken afgehandeld in dit verslagjaar, ten opzichte van 41 in 2019. De stijging van 

het aantal afgehandelde zaken is vooral gelegen in de toename van het aantal Wob-zaken (van 3 

afgehandelde zaken in 2019 naar 8 in 2020), omgevingsrechtelijke zaken (van 7 naar 13) en het sociaal 

domein (van 9 naar 23). In het sociaal domein is de forse stijging onder andere te verklaren vanuit de 

nieuwe regeling die is getroffen in verband met de coronacrisis: de Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers (Tozo). In het verslagjaar zijn er 7 bezwaarzaken ingediend en afgehandeld tegen 

besluiten met betrekking tot de Tozo.  
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Ondanks de coronacrisis is zowel de commissie als het college erin geslaagd meer bezwaarzaken te 

behandelen en af te handelen dan het voorgaande jaar.  
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5 De cijfers: afgehandelde zaken 
 

Onder de afgehandelde bezwaarzaken vallen ten eerste de zaken waarin de commissie advies heeft 

uitgebracht en het bevoegde bestuursorgaan een beslissing op bezwaar heeft genomen. Daarnaast vallen 

ook de bezwaarzaken die zijn ingetrokken, bijvoorbeeld door een succesvolle informele aanpak, onder de 

afgehandelde bezwaarzaken. Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk de soorten bezwaarzaken, de 

resultaten en de behandeltermijnen aan de orde.  
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5.1 Ingetrokken bezwaarzaken 
 

Van de 64 afgehandelde bezwaarzaken zijn 20 bezwaarzaken ingetrokken. In 10 gevallen is dit te danken 

aan een succesvolle informele aanpak. In 7 gevallen is er naar aanleiding van het bezwaarschrift een nieuw 

besluit genomen dat tegemoet kwam aan de bezwaren. De overige 3 bezwaren zijn uit eigen beweging 

ingetrokken of omdat partijen er samen zijn uitgekomen. 

 

Informele aanpak  

 

Sinds 2010 wordt de informele aanpak (ook wel: pre-mediation) in de bezwaarfase door een aantal 

betrokkenen bij de bezwaarprocedure gehanteerd. De informele aanpak is een proactieve, 

oplossingsgerichte en de-escalerende manier van werken door een ieder die betrokken is bij de 

bezwaarprocedure.  

 

Concreet houdt deze methode in dat na binnenkomst van het bezwaarschrift contact wordt opgenomen met 

de bezwaarde, eventuele vergunninghouders of andere derde-belanghebbenden, waarbij de bezwaren en 

het bestreden besluit worden besproken waardoor onduidelijkheden kunnen worden weggenomen, evidente 

gebreken worden hersteld en oplossingen kunnen worden gezocht. Op deze wijze wordt effectiever en 

klantvriendelijker gewerkt. Ook tijdens latere fasen van de bezwaarprocedure blijven betrokkenen een open 

communicatie hanteren en in oplossingen denken. Tijdens de hoorzitting wordt door de commissie een 

effectieve communicatie tussen partijen bevorderd en onderzocht of een niet-juridische oplossing de 

voorkeur verdient boven een juridische oplossing, uiteraard voor zover dit past binnen de kaders van de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb).     

 

Hierna volgt een overzicht van het aantal zaken per afdeling waarin de informele aanpak is toegepast en 

waarbij het bezwaar is ingetrokken. 

 

 

 

Afdeling IAZS IOV RO overig totaal 

Nieuw besluit 4 2 1 0 7 

Informele aanpak 4 5 0 1 10 

Ingetrokken  1 2 0 0 3 

totaal  9 9 1 1 20 
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6 Behandeld door de commissie 
 

Er zijn dit verslagjaar 44 bezwaarzaken behandeld door de commissie waarin tevens een beslissing op 

bezwaar is genomen door het bestuursorgaan.  

 

6.1 Resultaten: adviezen commissie en beslissingen op bezwaar  
 

In onderstaande tabel wordt de kern van de adviezen en de beslissingen op bezwaar in het verslagjaar 

weergegeven.  

 

Resultaat     adviezen 
dictum beslissing op 
bezwaar 

(kennelijk) niet-ontvankelijk 9 10 

ongegrond 23 23 

deels gegrond, besluit in stand 5 5 

deels gegrond, besluit herroepen 7 6 

Totaal 44 44 

 

Toelichting beslissingen op bezwaar:  

- In vijf zaken adviseerde de commissie dat de bezwaren deels gegrond waren en dat het 

college de motivering moest verbeteren/aanvullen of nader onderzoek moest verrichten en 

afhankelijk van de uitkomst hiervan het besluit al dan niet herroepen. In deze zaken heeft het 

college het advies opgevolgd, en konden de primaire besluiten in stand blijven. 

- In 7 van de niet-ontvankelijke bezwaarzaken heeft de commissie afgezien van horen, omdat 

het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk was.  

- In 2 van de gegronde bezwaarzaken heeft het college de proceskosten vergoed. 
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6.2 Behandeltijd 
 

De hoofdregel op grond van de Algemene wet bestuursrecht luidt dat het bestuursorgaan binnen 12 weken 

vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken beslist. Deze 

termijn kan in beginsel eenmalig met zes weken worden verlengd (verdaagd). De termijn kan verder 

worden verlengd (opgeschort) als alle belanghebbenden daarmee instemmen. Tevens wordt de termijn 

opgeschort gedurende de termijn waarbinnen een onvolledig bezwaarschrift dient te worden aangevuld. 

(artikelen 4:15 en 7:10 van de Awb)   

 

In dit verslagjaar is het regelmatig voorgekomen dat bezwaarden hebben verzocht om uitstel van de 

hoorzitting. Bijvoorbeeld omdat zij nader advies wilden inwinnen bij een deskundige of omdat zij verhinderd 

waren of meer tijd nodig hadden in verband met de coronacrisis. In verband met het hoge aantal 

bezwaarzaken is het afgelopen verslagjaar vaak gebruik gemaakt van de mogelijkheid de termijn met zes 

weken te verlengen (artikel 7:10, derde lid, van de Awb).   

 

Het aantal beslissingen op bezwaar dat binnen de wettelijke termijn is genomen, is in verslagjaar 2020 ten 

opzichte van 2019 gestegen. In 2019 was het aantal bezwaarzaken dat op tijd is afgehandeld nog  

56 procent. In dit verslagjaar is op 30 bezwaarzaken, dat wil zeggen 68 procent, tijdig beslist. 
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In het hieronder gespecificeerde overzicht over 2020 zijn de beslistermijnen per onderwerp terug te zien. 

 

Soorten zaken gespecificeerd op tijd te laat 

Participatiewet 9   

Wmo 2   

Ioaw 1   

Tozo 2   

Omgevingsvergunning 2 7 

Handhaving 1 1 

Kapvergunning 2 2 

APV 1 2 

Urgentie 1   

Verkeer   1 

Raadsbesluit  1   

Planschade 1   

Wob 6 1 

Inlichtingen aan raad 1   

Totaal 30 14 
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6.3 Hoorzittingen  
 

De commissie is in het verslagjaar 2020 in totaal 18 keer bijeengekomen voor het horen van bezwaarden 

(hoorzitting). Per bijeenkomst worden gemiddeld 3 bezwaarzaken behandeld.  

 

Naar aanleiding van de coronacrisis en de eerste lockdown eind maart heeft de commissie de laatste 

bijeenkomst van maart noodgedwongen afgelast en uitgesteld. De commissie heeft er vervolgens voor 

gekozen om bezwaarden de keus te bieden tussen digitaal horen via videobellen (hierna: digitaal horen), 

schriftelijke uitwisseling van standpunten of uitstel van behandeling van het bezwaar. In april en mei heeft 

de commissie drie digitale bijeenkomsten gehouden. Tevens heeft een aantal bezwaarden afgezien van het 

horen en heeft de commissie advies gegeven op basis van de schriftelijke uitwisseling van standpunten. 

 

In navolging van de rechtspraak en in overeenstemming met de corona maatregelen vond de eerste fysieke 

bijeenkomst van de commissie na de lockdown plaats op 16 juni 2020. De hoorzittingen die tijdens de 

lockdown op verzoek van bezwaarden waren uitgesteld, zijn verspreid behandeld over de fysieke 

bijeenkomsten in juni, juli en augustus. Bij een aantal van deze bijeenkomsten was de belasting voor de 

commissie zwaarder omdat er meer zaken op de agenda stonden dan gebruikelijk. In juli, tijdens het 

zomerreces, heeft de commissie tevens een extra bijeenkomst gehouden om een aantal van de uitgestelde 

hoorzittingen in te halen. 

 

De coronamaatregelen hadden tot gevolg dat de commissie aan de procespartijen moest meedelen dat er 

per partij maximaal 2 personen aanwezig konden zijn tijdens de fysieke hoorzitting. Indien dit in een 

bepaalde zaak niet wenselijk was of een partij zich hier niet in kon vinden, zocht de commissie een digitale 

oplossing. Daarnaast konden toehoorders alleen na voorafgaande aanmelding én als het maximaal aantal 

van 10 personen hierdoor niet werd overschreden, aanwezig zijn.  

 

In december 2020 is de commissie, wegens de tweede lockdown, opnieuw noodgedwongen overgegaan tot 

het digitaal horen of advisering op basis van de schriftelijke uitwisseling van standpunten. 
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7 Gerechtelijke procedures  
 
De commissie heeft geen rol bij gerechtelijke procedures maar wordt wel in kennis gesteld van uitspraken in 

beroep.  De commissie volgt de uitspraken met belangstelling en gebruikt de uitspraken indien mogelijk 

voor lering.  

 

Voorlopige voorziening 

 

Soms kan een bezwaarde de behandeling van zijn bezwaarschrift niet afwachten vanwege een spoedeisend 

belang. Bijvoorbeeld als diegene door een beslissing over een uitkering te weinig inkomsten heeft voor zijn 

levensonderhoud. Of als de uitvoering van een besluit onomkeerbare gevolgen heeft. In dat geval kan 

bezwaarde een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank. De rechter beslist dan of een tijdelijke 

maatregel nodig is voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is.  

 

In 2020 is er 5 keer een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend bij de rechtbank. Twee verzoeken 

zijn ingetrokken, nadat het bestuursorgaan of een belanghebbende had toegezegd niet tot uitvoering van 

het besluit over te zullen gaan gedurende de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling was. De 

andere 3 verzoeken zijn door de rechter afgewezen. 

 

Beroep 

 

Wanneer een bezwaarde het niet eens is met de beslissing op zijn bezwaarschrift, dan kan hij beroep 

indienen bij de rechtbank. Van de in 2020 genomen beslissingen op bezwaar is er tegen 8 beslissingen 

beroep ingesteld, waarvan 1 beroepszaak is ingetrokken.  

 

De bestuursrechter heeft in 2020 4 keer uitspraak gedaan. 

 

Beroep wegens niet tijdig beslissen 

 

Het bestuursorgaan moet op tijd een beslissing nemen op het bezwaar. Vaak heeft een bezwaarde recht op 

een dwangsom als de overheid niet op tijd beslist. Ook kan hij via de rechter een besluit afdwingen.  

 

In 2020 is er 1 keer beroep ingesteld wegens niet tijdig beslissen op bezwaar. De rechter heeft het beroep 

gegrond verklaard en het college opgedragen alsnog binnen twee weken een besluit te nemen.  
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Overzicht ingediende beroepszaken 2020 

Soort zaak Voorlopige voorziening Beroep niet tijdig 

beslissen 

Beroep tegen beslissing 

op bezwaar 

Handhaving 2 1  

Omgevingsvergunning 1  3 

Verkeersbesluit 2   

Sociaal domein   5 

Totaal 5 1 8 

 

Overzicht uitspraken rechtbank 2020 

Soort zaak 

 

Beslissing op bezwaar Datum uitspraak Uitkomst uitspraak 

Afwijzing 

handhavingsverzoek 

drijvend boothuis 

Ongegrond 6-11-2020 Gegrond 

Afwijzing 

handhavingsverzoek 

hekwerk 

Ongegrond 24-12-2020 ongegrond 

Afwijzing 

woonurgentie 

Ongegrond 9-12-2020 Gedeeltelijk gegrond 

Omgevingsvergunning 

uitbreiding woning 

Ongegrond 13-2-2020 gegrond 
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8 Terugblik en aanbevelingen 
 

Bij de terugblik wordt gekeken naar opvallende zaken die speelden in 2020 en wordt gekeken of de 

aanbevelingen van het jaarverslag 2019 effect hebben gehad. 

 

Corona-maatregelen  

 

De Covid-19 pandemie had ingrijpende gevolgen voor de bezwaarprocedure doordat in maart zeer plotseling 

fysieke hoorzittingen niet meer konden plaatsvinden. Bezwaarden kregen vanaf dat moment de volgende 

keuzes voorgelegd; aanhouding van het bezwaarschrift, schriftelijk horen of een digitale hoorzitting. Met 

name van de mogelijkheid van een digitale hoorzitting werd veel gebruik gemaakt. Ondanks de technische 

uitdagingen en de snelheid waarmee omgeschakeld moest worden waren de ervaringen positief. Door de 

inzet van alle betrokkenen bij de bezwaarprocedure lukte het toch om de bezwaarden op een goede wijze te 

horen. De reacties van bezwaarden over deze wijze van horen, waren over het algemeen positief en veel 

bezwaarden verkozen deze wijze boven een andere vorm van horen (schriftelijk of telefonisch). Na de 

eerste lockdown werden de fysieke hoorzittingen weer hervat. Er werden extra maatregelen genomen om 

deze hoorzittingen op een veilige wijze te laten plaatsvinden. Zo vonden de hoorzittingen plaats in een 

ruime zaal en dienden partijen zich van tevoren aan te melden omdat een maximaal aantal van 10 

personen, inclusief commissieleden, aanwezig kon zijn. In december - toen de landelijke maatregelen 

werden aangescherpt - werden de digitale hoorzittingen weer de norm.             

 

Terugkijkend is het omschakelen van fysieke hoorzittingen naar digitale hoorzittingen soepel verlopen. De 

ervaringen waren erg positief waardoor ook voor 2021 en de toekomst de digitale hoorzitting via videobellen 

zeker als een goed alternatief voor fysieke hoorzittingen kan worden beschouwd.  

 

Informele aanpak 

 

In 2019 werd voornamelijk binnen het sociale domein de informele aanpak effectief toegepast, maar in 2020 

zag de commissie dat deze aanpak ook bij andere afdelingen van de gemeente werd toegepast. Het is een 

methode die veel vraagt van de communicatieve vaardigheden, oplossingsgerichtheid en creativiteit van alle 

betrokkenen bij de bezwaarprocedure maar die ook veel oplevert in tevredenheid van bezwaarden over de 

bezwaarprocedure. Toch stelt de commissie ook vast dat er bezwaarzaken waren in 2020 waarbij geen 

informele aanpak tijdens de bezwaarprocedure werd gehanteerd maar waar dat wel zinvol was geweest. 
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De commissie is van mening dat het een goede zaak is dat de gemeentelijke organisatie aandacht voor de 

informele aanpak heeft en dat in 2020 geconstateerd werd dat deze aanpak breder gedragen wordt binnen 

de ambtelijke organisatie dan het jaar ervoor.   

 

De commissie doet de aanbeveling om de informele aanpak nog breder binnen de gemeentelijke organisatie 

te implementeren, door hier meer aandacht voor te vragen en door medewerkers te trainen op het gebied 

van communicatieve vaardigheden en oplossingsgerichtheid. De commissie adviseert om externe expertise 

in te huren om medewerkers te trainen in de methode van de informele aanpak. De commissie is graag 

partner in het toepassen van de informele aanpak zodat de gehele keten van de bezwaarprocedure volgens 

dezelfde methode werkt.   

    

Beslistermijnen      

 

Waar in 2019 nog slechts 56% van de bezwaarzaken binnen de wettelijke beslistermijnen werd afgehandeld 

werd in 2020 op 68% van de bezwaarzaken tijdig besloten. Dit was een forse stijging van tijdig 

afgehandelde bezwaarzaken. Tegelijkertijd stelt de commissie vast dat de aanbeveling van de commissie in 

2019 om 80% van de bezwaarzaken tijdig af te handelen niet gehaald is. Overigens nuanceren de 

omstandigheden met betrekking tot Covid-19 deze cijfers.  

 

De commissie vraagt aandacht voor de mogelijkheid om de termijn op te schorten indien partijen daar mee 

akkoord gaan. Door de opschorting in te zetten wanneer mogelijk is, kan ervoor gezorgd worden dat het 

percentage tijdig afgehandelde bezwaren omhoog gaat. Het streven blijft naar het afhandelen van 80% van 

de bezwaarzaken binnen de wettelijke beslistermijnen van de Awb.      

 

Tijdig aanleveren van stukken en verweer 

 

Reeds in het vorige jaarverslag heeft de commissie aandacht gevraagd voor het standaard en tijdig 

aanleveren van het verweerschrift. In dit verslagjaar is geconstateerd dat het verweerschrift regelmatig (te) 

laat werd aangeleverd. Ook werden in enkele zaken de dossierstukken pas kort voor de hoorzitting 

verstrekt. Dit heeft geleid tot onnodige discussies en ruis tijdens de hoorzitting. Voor een zorgvuldige 

voorbereiding van de hoorzitting is van belang dat de commissie en partijen tijdig over de juiste stukken  

beschikken. Dit draagt bij aan een zorgvuldig en doelmatig proces. De commissie vraagt dan ook aandacht 

voor het tijdig aanleveren van de dossierstukken en het verweer. 
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Sociaal domein 

 

Gebleken is dat ook dit jaar binnen het sociale domein op alle bezwaarzaken tijdig is beslist. Ook worden de 

stukken en het verweer in deze bezwaarzaken altijd tijdig en gestructureerd aangeleverd, wat een 

zorgvuldige voorbereiding van de commissie en van partijen ten goede komt. Tevens is de commissie de 

consistente en succesvolle wijze van de informele aanpak door medewerkers binnen het sociaal domein ook 

dit verslagjaar niet ontgaan. Zij vormen daarmee ook dit jaar een voorbeeld voor hoe ambtelijk op een 

prettige, constructieve en effectieve manier aan een bezwaarprocedure bijgedragen kan worden.  

 


