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In 2020 uitgebrachte adviezen 
 

73 

In stand laten bestreden besluit 18  
In stand laten bestreden besluit  
met aanvullende gronden 

43 

Niet-ontvankelijk 7 
Herroepen bestreden besluit 5 

In 2020 uitgebrachte adviezen 
 

29 

In stand laten bestreden besluit 7 
In stand laten bestreden besluit  
met aanvullende gronden 

12 

Niet-ontvankelijk 8 
Herroepen bestreden besluit 2 

De Commissie 

Cijfers 2020 Inzet van de commissie 

Objectief 

Helder, leesbaar en 

goed onderbouwd 

advies. 

1 

2 

De commissie is onafhankelijk, 

heeft geen binding met het 

gemeentebestuur en woont en 

werkt niet in Huizen.  



 

 

 

De procedure 

De informele bemiddeling 

Na een besluit kunnen 

belanghebbenden bezwaar maken. 

De gemeente onderzoekt eerst of een 

formele oplossing mogelijk is. Lukt 

dat niet, dan volgt de formele 

procedure. 

Formele procedure 

Tijdens een hoorzitting kunnen de 

belanghebbenden hun visie op de 

zaak geven.  

Bemiddeling 

De commissie zoekt tijdens de 

hoorzitting naar een oplossing. 

Soms lukt het de commissie 

om een oplossing te vinden.  

Soms lukt het de commissie 

niet om een oplossing te 

vinden, dan brengen zij 

schriftelijk advies uit.  

Besluit 

Het college neemt een besluit 

op bezwaar. 

Beslistermijnen 

 

De beslistermijn begint één dag nadat de termijn voor het 

indienen van een bezwaarschrift is verstreken.  

Er moet binnen 12 weken een besluit op het bezwaarschrift zijn 

genomen. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Er 

geldt dus een maximale beslistermijn van 18 weken. 
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Waarom loopt een procedure soms vertraging op? 

• Er is nader specialistisch advies nodig; 

• Belanghebbenden vragen om uitstel van behandeling; 

• Door de werkvoorraad van de medewerkers van de gemeente en de 

secretarissen. 

 

 

Belanghebbenden worden altijd tijdig geïnformeerd over vertraging in de doorlooptijden.  

 

In 2020 heeft de 

commissie 102 

adviezen afgegeven.  

25 keer luidde het advies 

in stand te laten en 55 

keer in stand laten met 

aanvullende gronden.  

15 keer adviseerde de 

commissie het bezwaar 

niet-ontvankelijk te 

verklaren.  

7 keer was het advies 

het bestreden besluit 

(gedeeltelijk) te 

herroepen. 

Aanbevelingen 

+ Onderbouw besluiten 

uitgebreider, licht deze toe en 

zorg er voor dat ook alle juiste 

wetsartikelen 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 

belanghebbende dan gelijktijdig 

dat mogelijk een boete wordt 

opgelegd. 

 


