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Toelichting besluit 
   
   

Advies U wordt geadviseerd om kennis te nemen van het jaarverslag 
van de commissie voor de bezwaarschriften 2021, en de daarbij 
horende korte  weergave (Infographic) en dit ter bespreking aan 
te bieden aan de commissie ABM. 

   
   

Gewijzigd besloten     

   
   

Aanleiding In deze rapportage wordt aandacht besteed  aan het jaarverslag 
2021 van de commissie voor de bezwaarschriften.  Alvorens dit 
jaarverslag aan u aan te bieden, is het aan het  CMT 
aangeboden. Het CMT heeft daarvan kennis genomen. Op 
hoofdlijnen laat het jaarverslag het volgende zien. 
 
Algemene opmerkingen  

  In 2021 zijn 170 bezwaarschriften ingediend. In 202 



waren dat 139 bezwaarschriften en in 2019 154. Ten 
opzichte van beide jaren is dus sprake van een stijging. 

  Van de 170 bezwaarschriften zijn er 56 ingetrokken. In 
circa 33% van het aantal ingediende bezwaarschriften 
hoefde de commissie dus geen advies op te stellen. Ten 
opzichte van 2020 (25%) is dit percentage gestegen. 

  In 2021 heeft de commissie 110 adviezen afgegeven. 39 
keer luidde het advies in stand laten en 17 keer in stand 
laten met aanvullende gronden. In circa 51% van de 
uitgebrachte adviezen bleef het bestreden besluit dus in 
stand. Ten opzichte van 2020 (77%) is dit percentage 
gedaald. 

  In 2021 heeft de commissie 16 keer geadviseerd het 
bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. In circa 15% van 
de uitgebrachte adviezen bleef het bestreden besluit 
zonder een inhoudelijke beoordeling van bezwaargronden 
dus in stand. Ten opzichte van 2020 (14%) is dit 
percentage nagenoeg gelijk gebleven. \ 

  In 2021 heeft de commissie 38 keer geadviseerd het 
bestreden besluit (gedeeltelijk) te herroepen. Dat betekent 
dat de commissie in circa 35% van de uitgebrachte 
adviezen adviseerde het bestreden besluit niet in stand te 
laten. Ten opzichte van 2020 (7%) is sprake van een 
sterke stijging. Die toename laat zich verklaren doordat de 
kamer sociale zaken un 25 gevallen heeft geadviseerd om 
het besluit tot herindicatie huishoudelijke hulp te 
herroepen vanwege een onjuiste toekenning  en/of  een 
onjuiste toepassing van de overgangstermijn. In alle 
gevallen heeft het college het advies overgenomen.  
Ditzelfde geldt ook voor de 7 overige  gevallen waarbij de 
kamer sociale zaken heeft geadviseerd om het bestreden 
besluit (deels) te herroepen.  
De kamer algemeen bestuur/ruimtelijke ordening heeft in 
6 gevallen geadviseerd het bestreden besluit te 
herroepen. In 5 gevallen heeft het college besloten het 
advies niet over te nemen.  Hierbij dient opgemerkt te 
worden dat 4 van deze gevallen betrekking hadden op 
hetzelfde bestreden besluit.  

  De kamer algemeen bestuur/ruimtelijke ordening heeft 
meer bezwaarschriften ontvangen tegen besluiten tot 
weigering van verzoeken om een urgentie bij 
woningtoewijzing.  Ten gevolge  daarvan heeft deze 
kamer over dit soort zaken 17 keer geadviseerd. Omdat in 
2020 9 keer is geadviseerd, kan gesproken worden over 
een substantiële toename. van het aantal afgegeven 
adviezen. 

  Eén besluit was afkomstig van de burgemeester. Alle 
andere bestreden besluiten waren afkomstig van het 
college.  

 
Aanbevelingen  

  Zorg voor een goede informatievoorziening, zodat 
belanghebbenden weten waaraan zij  moeten voldoen. Bij 
zaken met betrekking tot het geven van urgentie bij 
woningtoewijzing is gebleken dat dit niet altijd is gebeurd. 



Met enige regelmaat heeft de commissie geconstateerd 
dat een belanghebbende niet goed wist hoe de 
spoedzoekregeling werkte en dat hij die iedere maand 
weer moest activeren.  

  Onderbouw ruimtelijke besluiten beter met goede 
inhoudelijke argumenten. 

  Anticipeer bij het nemen van besluiten op een actualisatie 
van beleid. Bij besluiten tot herindicatie huishoudelijke 
hulp heeft de commissie een aantal keren geconstateerd 
dat een belanghebbende kort voor de actualisatie van het 
beleid een besluit ontving met een toekenning 
huishoudelijke hulp tot in 2025 en dat dit besluit enige 
maanden na de inwerkingtreding van het nieuwe beleid in 
negatieve zin werd herzien.    

Wat ging goed  

  Het verweerschrift is van een goed niveau en het 
bezwaardossier is, ook door het gebruik van iBabs, goed 
op orde. 

  De gemachtigden treden in de hoorzitting adequaat op en 
geven er blijk van dat zij ook oog hebben voor de 
belangen van een bezwaarmaker. 

  Digitaal horen gaat goed. 

   
   

Kaders N.v.t. 

   
   

Doel/beoogd effect  

   
   

Argumenten N.v.t. 

   
   

Kanttekeningen N.v.t. 

   
   

Alternatieven N.v.t. 

   
   

Financiën N.v.t. 

   
   

Participatie N.v.t. 

   
   

Communicatie N.v.t. 



   
   

Uitvoering en evaluatie N.v.t. 

   
   

Geheimhouding  

   
   

Mede geadviseerd door  

   
   

Bijlagen   Jaarverslag van de commissie voor de bezwaarschriften 
2021 

  Infographic 


