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Behandelvoorstel voor 

commissie 
 

Volgens artikel 3, tweede lid, van de Verordening op de behandeling van 

bezwaarschriften stuurt het college dit jaarverslag  ter bespreking naar de 

commissie Bestuur om te bezien welke verbetermogelijkheden er (eventueel)  zijn. 

 

 

 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

N.v.t.  

 

Besluit College  

d.d. 2 mei 2017 

 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van het Jaarverslag van de Adviescommissies voor         

bezwaarschriften over 2016 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1.Inleiding: 

Volgens artikel 3 van de Verordening op de behandeling van bezwaarschriften brengen de 

Adviescommissies voor bezwaarschriften na afloop van een kalenderjaar verslag uit van hun 

werkzaamheden aan de bestuursorganen. 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit: 

1 Kennis te nemen van het Jaarverslag van de Adviescommissies voor    

              Bezwaarschriften over 2016. 

 

3. Beoogd resultaat 

 

Kennis te nemen van de werkzaamheden van de commissie en te bezien welke 

verbetermogelijkheden er zijn. 

 

4. Argumenten 

 

1. Het aantal bezwaarschriften dat de commissie heeft behandeld, is ten opzichte van vorig 

jaar stabiel gebleven ( 2015: over 11 maanden 704, 2016: over 12 maanden 741); 

 

2. De commissie maakt gebruik van de mogelijkheid om bezwaarschriften op informele en 

eenvoudige wijze te behandelen: 122 bezwaarschriften zijn informeel afgehandeld, 46 

bezwaarschriften zijn op eenvoudige wijze behandeld. Daarmee is het aantal door de 

commissie te behandelen bezwaarschriften verminderd met 18 % ( 168 van 929); 

 

3. De gemiddelde behandelingsduur van de commissies die de meeste bezwaarschriften 

behandelen (661 van de 671), varieert van 10,3 tot 12,1 weken. De maximale 

behandelingsduur ( inclusief een verlenging met 6 weken) is 18 weken; 

 

4. Een percentage van 21,2 % van de bezwaarschriften is gegrond ( was vorig jaar 21,8 %). 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

- Aandacht wordt besteed aan de verdere ontwikkeling van de procedures met 

betrekking tot bezwaar en beroep ( LEAN en KEI) en dan met name de digitalisering 

van het proces,  

- De commissie heeft acht aanbevelingen gedaan: 6 op het gebied van HRM, één op 

het gebied van de Participatiewet en één op het gebied handhaving op grond van de 

Opiumwet, 7 aanbevelingen zijn overgenomen, één aanbeveling is niet overgenomen. 

 

6. Uitvoering 

 

Het Jaarverslag wordt besproken in de raadscommissie Bestuur. 

 

7. Bijlagen 

Jaarverslag van de Adviescommissies voor bezwaarschriften over 2016. 

 


