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Advies
U wordt geadviseerd om kennis te nemen van het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften 2020, en de 
daarbij horende korte weergave (Infographic) en dit ter bespreking aan te bieden aan de commissie ABM.
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Bijlagen
• Jaarverslag van de commissie voor de bezwaarschriften 2020
• Infographic

Bestuur, burgerzaken en ondersteuning
Bestuurlijke- en algemeen juridische zaken

Algemene opmerkingen
• In 2020 zijn 139 bezwaarschriften ontvangen. In 2019 waren dat 154 bezwaarschriften en in 

2018 127. Ten opzichte van 2019 is dus sprake van een daling.
• Van de 139 bezwaarschriften zijn er 34 ingetrokken. In circa 25% van het aantal ingediende 

bezwaarschriften hoefde de commissie geen advies op te stellen. Ten opzichte van 2019 
(37%) is dit percentage gedaald.

• In 2020 heeft de commissie 102 adviezen afgegeven. 25 keer luidde het advies in stand laten 
en 55 keer in stand laten met aanvullende gronden. In circa 78% van de uitgebrachte advie
zen bleef het bestreden besluit dus in stand. Ten opzichte van 2019 (76%)is dit percentage 
nagenoeg gelijk gebleven.

• In 2020 heeft de commissie 15 keer geadviseerd het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. In 
circa 14% van de uitgebrachte adviezen bleef het bestreden besluit dus zonder een inhoude
lijke beoordeling van de bezwaargronden dus in stand. Ten opzichte van 2019 (12%) is dit 
percentage nagenoeg gelijk gebleven.

• In 2020 heeft de commissie 7 keer geadviseerd het bestreden besluit (gedeeltelijk) te herroe
pen. Dat betekent dat de commissie in circa 7% van de uitgebrachte adviezen adviseerde het 
bestreden besluit niet in stand te laten. Ten opzichte van 2019 (12%) is sprake van een 
daling. In één van de zeven gevallen is het advies niet overgenomen.

• Twee besluiten waren afkomstig van de burgemeester. Alle andere bestreden besluiten waren 
afkomstig van het college.

Inleiding
In deze rapportage wordt aandacht besteed aan het jaarverslag 2020 van de commissie voor de 
bezwaarschriften. Alvorens dit jaarverslag aan u aan te bieden, is het aan het CMT aangeboden. Het 
CMT heeft daarvan kennisgenomen. Op hoofdlijnen laat het jaarverslag het volgende beeld zien.

Aanbevelingen
• Onderbouw besluiten uitgebreider, licht deze toe en zorg er voor dat ook alle juiste wetsarti

kelen zijn genoemd.
• Zorg er voor dat de actualisatie van gemeentelijk beleid met de nodige snelheid plaatsvindt. 

Bij de verkeersbesluiten voor de plaatsing van laadpalen is dat helaas niet gebeurd. Dat kan 
wellicht ook verklaren waarom zo veel bezwaarschriften tegen dat soort besluiten zijn 
ingediend.

• Informeer een belanghebbende zo snel mogelijk over een mogelijk nadelig besluit. Als er dus 
een herzieningsbesluit en terugvorderingsbesluit wordt genomen, informeer de belangheb
bende dan gelijktijdig dat mogelijk een boete wordt opgelegd.

/
R.C. de Quay

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.
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Onderwerp: jaarverslag 2020 van de commissie voor de bezwaarschriften

Voorstel agenderen voor de commissie ABM april

De commissie wordt gevraagd:

Kennis te nemen van het jaarverslag, en de daarbij horende korte weergave (Infographic)

Achtergrondinformatie voor de commissie:

De commissie voor de bezwaarschriften is behalve een adviesorgaan aan het college en de 
burgemeester ook een adviesorgaan aan de raad, voor zover het bezwaarschriften tegen 
raadsbesluiten betreft. Daarom wordt het jaarverslag, ook ter kennisneming aan de raad, door 
tussenkomst van uw commissie, aangeboden.
In de praktijk strekken de werkzaamheden van de commissie zich veelal alleen uit tot 
bezwaarschriften tegen collegebesluiten. Bezwaarschriften tegen raadsbesluiten en besluiten van 
de burgemeester komen niet zo vaak voor.
Voorzover het jaarverslag betrekking heeft op collegebesluiten kunt u dit beoordelen vanuit uw 
controlerende rol ten opzichte van het college.

Bijlage:
Jaarverslag van de commissie voor de bezwaarschriften 
Infographic


