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Kernboodschap  Kennisnemen van het jaarverslag 2019 van de commissie bezwaarschriften. 

Er zijn veel meer bezwaarschriften afgehandeld dan in 2018. 84% is binnen de 

wettelijke termijn afgehandeld. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt dit besluit ter bespreking naar de Commissie Bestuur zodat deze 

commissie de gelegenheid heeft om over de bezwaarschriftenprocedure en alle 

aspecten die daarbij van belang zijn van gedachten te wisselen en eventuele 

wensen en/of doelstellingen kenbaar te maken. 

Relevante eerdere 

besluiten 

Niet van toepassing 

Besluit College  

d.d. 11 augustus 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2019 van de Commissie Bezwaarschriften 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Volgens artikel 3 van de Verordening op de behandeling van bezwaarschriften brengt de Commissie 

Bezwaarschriften na afloop van ieder kalenderjaar verslag uit van haar werkzaamheden aan de 

bestuursorganen. Met dit jaarverslag geeft de commissie inzage in het aantal behandelde 

bezwaarschriften, de uitkomsten van de advisering en welke onderwerpen het betreft.  Aanvullend 

hierop deelt de commissie informatie met uw college en uw raadscommissie over de leden van de 

Commissie bezwaarschriften. 

 

2. Besluitpunten college 

1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2018 van de Commissie Bezwaarschriften 
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3. Beoogd resultaat 

Het werk van de commissie is van grote waarde voor de heroverweging van besluiten. Voor de 

bestuursorganen van de gemeente Haarlem leveren de conclusies en aanbevelingen van de 

commissie een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van de gemeentelijke besluitvorming. 

 

4. Argumenten 

1. Met dit jaarverslag wordt voldaan aan artikel 3 van de Verordening op de behandeling van 

bezwaarschriften.  

2. De Burgemeester heeft in de raadscommissie Bestuur van 12 maart 2020 toegezegd om na te 

gaan wat voor aanvullende informatie over de achtergronden van de leden van deze commissie 

op de website kan worden vermeld. Van de huidige leden stuurt de burgemeester deze 

informatie toe.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

De commissie doet de volgende aanbevelingen: 

1. De informele aanpak te continueren en te onderzoeken of er een bredere toepasbaarheid 

mogelijk is.  

2. Verbeteren van de communicatie bij inrichting van het publieke domein en met 

“toeleveranciers”/uitvoerders van gemeentelijke besluiten. 

 

6. Uitvoering 

Het jaarverslag wordt ter bespreking voorgelegd aan de raadscommissie Bestuur. 

 

7. Bijlagen 

1. Jaarverslag 2018 commissie bezwaarschriften. 

2. Informatie leden van de Commissie Bezwaarschriften.  


