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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 

 

1.Het college neemt kennis van het Jaarverslag van de Adviescommissies voor 

bezwaarschriften. 

2. Het college wacht de bespreking in de commissie bestuur af. 

 

3. Beoogd resultaat 

 

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

verbetermogelijkheden er zijn. 

 

4. Argumenten 

 

1. 

Uit het Jaarverslag blijkt dat gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om 

bezwaarschriften op informele of eenvoudige wijze te behandelen: 102 bezwaarschriften zijn 

informeel afgehandeld, 118 bezwaarschriften zijn op eenvoudige wijze behandeld, hetgeen 

een vermindering op het totaal aantal bezwaarschriften is van 24 %. 

2. 

Uit het Jaarverslag blijkt ook dat de gemiddelde behandelingsduur van bezwaarschriften per 

adviescommissie varieert van 10,3 tot 12,7 weken. De maximale behandelingsduur  

( inclusief een verlenging met 6 weken) is 18 weken. 

3. 

De commissie ervaart bij bepaalde categorieën bezwaarschriften een knelpunt wat betreft de 

tijdige aanlevering van het advies en de stukken door de behandelend ambtenaar en stelt een 

nadere rapportage hierover in het vooruitzicht. 

4. 

Een percentage van 21,8 % van de bezwaarschriften is gegrond. 

5. 

De ervaring van de commissie is dat de integratie van verschillende commissies tot één 

algemene commissie tot meer eenheid van procedures heeft geleid en dat dit ook bijdraagt 

aan de bevordering van de onderlinge vervangbaarheid van de secretarissen, 

6. 

De commissie heeft zorgen over de gang van zaken indien de behandelend ambtenaar een 

contrair advies uitbrengt. Dit punt kan betrokken worden bij de toetsing van het proces aan de 

uitgangspunten van LEAN. 
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5. Risico’s en kanttekeningen 

 

Met betrekking tot het percentage gegrondverklaringen wordt opgemerkt dat hierin een 

verdeling kan worden gemaakt tussen bezwaren op grond van de Participatiewet en overige 

bezwaren. De percentages zijn in dat geval 25 % (voor Participatiewet zaken: 108 van de 

427) en 16 % (voor de overige bezwaren: 38 van de 244).  

Doelstelling is om het percentage gegrondverklaringen door toepassing van premediation 

verder te verlagen. 

 

6. Uitvoering 

 

Het Jaarverslag wordt besproken in de raadscommissie Bestuur. 

 

7. Bijlagen 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


