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Onderwerp
Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2019

Steenbergen, 4 augustus 2020

Aan de Raad,

Het college heeft tijdens de vergadering van 4 augustus 2020 besloten het jaarverslag 2019 van de 
Commissie Bezwaarschriften aan uw raad door te sturen.

Er zijn in 2019 48 bezwaarschriften in behandeling genomen. Dit is een gemiddeld aantal, gezien de 
behandelde bezwaren in de voorgaande járen: 2018 (21), 2017 (55), 2016 (86).

De commissie heeft 27 keer geadviseerd aan met name het college. Van deze 27 adviezen heeft de 
commissie slechts drie keer geadviseerd de bezwaren gegrond te verklaren en eenmaal gedeeltelijk 
gegrond. Ten aanzien van de aan de commissie voorgelegde besluiten kan worden geconcludeerd dat 
het college c.q. de burgemeester, deze besluiten in het algemeen zorgvuldig heeft voorbereid en 
goed heeft gemotiveerd. De commissie ziet als aandachtspunt bij de vier (gedeeltelijk) gegronde 
bezwaren nog wel enige verbetering in de zorgvuldigheid c.q. motivering in het 
besluitvormingsproces. Deze bezwaren en adviezen worden intern met de teammanager c.q. team 
besproken om zodoende het besluitvormingsproces en de kwaliteit te monitoren en te borgen.

Van de 48 bezwaarschriften zijn 11 bezwaarschriften ingetrokken na informeel overleg. Een mooi 
resultaat. De bezwaren zijn om diverse redenen ingetrokken. In informele gesprekken wordt onder 
andere uitleg gegeven over het bestreden besluit en worden er onderling afspraken gemaakt met 
partijen. In enkele gevallen heeft het college besloten om na de informele aanpak en nader 
onderzoek een gewijzigd besluit te nemen naar aanleiding van de ingediende bezwaren. Hieruit 
concludeert de commissie dat de inzet van de informele aanpak van groot belang blijft om waar 
mogelijk tot een oplossing te komen voor het bezwaar.

De commissie beveelt dan ook aan om de inzet van de informele aanpak c.q. mediation voort te 
blijven zetten. De commissie is dan ook erg verheugd dat het college in 2019 een mediationplan 
heeft vastgesteld. Hierdoor kan de inzet van de informele aanpak en formele mediation ook in het 
primaire proces plaatsvinden.

Verder beveelt de commissie aan om de evaluatiebijeenkomsten met de behandelaars van de 
bezwaarschriften te continueren. Het doel van deze bijeenkomsten is om van elkaar te leren en de 
kwaliteit van besluiten en/of inrichten van procedures te verbeteren. De evaluatiebijeenkomst wordt 
als erg leerzaam ervaren.

De commissie is afgelopen jaar gestart met het maken van een digitale geluidsopname van de 
hoorzittingen. Er wordt nog onderzocht of het mogelijk is om het bezwaarproces ten aanzien van de 
hoorzitting verder te digitaliseren.
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Verder is de commissie content met de aandacht vanuit de bestuursorganen voor de veiligheid van 
de commissie tijdens de hoorzittingen. De commissie beschikt over een app (telefoon) zodat zo nodig 
het interventieteam kan worden opgeroepen. Tijdens de gehouden hoorzittingen hebben zich 
gelukkig geen incidenten voorgedaan. De commissie gaat jaarlijks (onaangekondigd) een test doen 
om zodoende zich ervan te vergewissen dat dit proces, met betrekking tot het inschakelen van het 
interventieteam, optimaal werkt.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

De burgemee
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