
Jaarverslag 2015 

Commissie voor de behandeling van 

bezwaarschriften van de gemeente Steenbergen 

 

 

Instelling commissie 

Op 18 december 1997 besloot de gemeenteraad van Steenbergen tot de vaststelling van een verordening 

regelende de behandeling van bezwaar- en beroepschriften in de gemeente Steenbergen. Op basis van 

deze verordening is een commissie ingesteld ter voorbereiding van de beslissing van de raad, 

burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester op bezwaarschriften en eventueel ingestelde 

beroepszaken. Per 1 april 2015 is de Verordening commissie bezwaarschriften Steenbergen 2015 van 

toepassing, ter vervanging van de Verordening commissie bezwaarschriften Steenbergen 2012. 

 

Samenstelling  

De commissie heeft in het jaar 2015 bestaan uit vijf leden. Er heeft in 2015 geen wijziging plaatsgevonden 

in de samenstelling (zie bijlage 1 voor een overzicht van de nevenfuncties van de leden). 

 

De samenstelling van de commissie luidt per 31 december 2010 als volgt: 

-  mevrouw mr. P.M.E. van Oosterhout (voorzitter) 

-  de heer mr. G.M. van Belzen (plv. voorzitter) 

-  mevrouw mr. A.B. Evertz 

-  de heer mr. M.L.B. Spruijt  

-  mevrouw mr. B.J.M. Verras 

 

De commissie werd in het jaar 2015 ondersteund door:  

-  mevrouw E.C.M. Hameeteman (plaatsvervangend secretaris), aangewezen per 1 januari 2015, 

aanwijzing ingetrokken per 17 augustus 2015); 

-  mevrouw mr. E. Schaap Enterman (secretaris), aangewezen per 10 augustus 2015; 

-  mevrouw mr. M. Willemsen-Busse (secretaris), aangewezen per 1 januari 2014; 

-  mevrouw mr. B. Jansen (plaatsvervangend secretaris), aangewezen per 1 mei 2014. 

Zij hebben gezamenlijk zorg gedragen voor de administratieve en juridische ondersteuning van de 

commissie.  

 

Aantal zittingsdagen 

In het verslagjaar 2015 zijn in totaal twaalf zittingsdagen gehouden. De commissie komt iedere tweede 

woensdagmorgen van de maand bijeen voor het horen van bezwaarden en het in de raadkamer 

formuleren van adviezen aan het betreffende bestuursorgaan en dat is in bijna alle gevallen het college 

van burgemeester en wethouders. Naast de vaste vergaderdata is de commissie eenmalig bijeen 

gekomen op 16 december 2015 om een aantal bezwaarschriften in het kader van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015 te behandelen. De commissie heeft in het gemeentehuis kamer 

B001 als vaste vergaderlocatie. 

 

  



Behandelde zaken 

In totaal zijn er in 2015 76 bezwaarschriften ontvangen door de burgemeester en het college van 

burgemeester en wethouders. Hiervan zijn 13  bezwaarschriften niet in 2015 afgehandeld, omdat zij in 

ofwel in de laatste periode van 2015 zijn ontvangen ofwel vanwege een lopend bemiddelingstraject. Van 

de in 2015 ontvangen bezwaarschriften zijn er derhalve 63 in 2015 daadwerkelijk afgehandeld. Daarnaast 

zijn er nog 6 bezwaarschriften afgehandeld die in 2014 zijn ontvangen, waarmee het totaal op 69 

afgehandelde bezwaarschriften komt. 

Van de 69 afgehandelde bezwaarschriften zijn 21 bezwaarschriften ingetrokken. Er zijn 16 

bezwaarschriften waarbij de commissie niet-ontvankelijkheid heeft geadviseerd. Ten aanzien van 20 

bezwaarschriften heeft de commissie geadviseerd deze ongegrond te verklaren.  

De commissie heeft ten aanzien van 9 bezwaarschriften geadviseerd deze gegrond te verklaren. Deze 

hadden betrekking op de gebieden handhaving (1), publiekszaken (2) en MO (6).  

 

 

Aantal ontvangen bezwaarschriften 

 MO BEHEER RO HH PUB OND Totaal 

Totaal ontvangen in 2015  

(en deels 2014) 

23 3 4 9 28 2 69 

Advies niet ontvankelijk 

verklaren 

 

1 0 0 0 15  0 16 

 

Advies (gedeeltelijk) gegrond 

verklaren 

6 0 0 1 2 0 9 

Advies ongegrond verklaren 

 

3 0 4 6 5 2 20 

Bezwaarschrift ingetrokken 

 

14 2 0 0 5 0 21 

Afgezien van horen* 

 

0 1 0 1 1 0 3 

 

 

De commissie behandelt geen bezwaarschriften in het kader van belastingen (e.g. WOZ, leges), 

rechtspositionele aangelegenheden en bijstandszaken. 

 

* Er is ten aanzien van een drietal samenhangende bezwaarschriften geadviseerd deze gegrond te 

verklaren zonder dat een hoorzitting heeft plaatsgevonden. Dit betreft samenhangende Wob-verzoeken, 

waarop niet door het juiste bestuursorgaan een besluit is genomen. Deze fout is hersteld en vanwege het 

volledig tegemoet komen aan de bezwaren, heeft de commissie afgezien van horen. 

 

 

  



Advies bezwaar gegrond verklaren 

In totaal werd ten aanzien van 9 bezwaarschriften geadviseerd deze bezwaarschriften gegrond te 

verklaren. Hieronder wordt kort het advies van de commissie weergegeven. 

 

 

Afdeling Beleid, taakveld Maatschappelijke Ontwikkeling 

1.   Het besluit d.d. 19 februari 2015 tot het herzien van de indicatie voor huishoudelijke ondersteuning.  

 

De commissie is van oordeel dat het college in elk individueel geval maatwerk moet leveren ten 

aanzien van de te behalen resultaten. Hierbij dient het college rekening te houden met de 

individuele persoonskenmerken van bezwaarde. De invulling van de maatwerkvoorziening heeft 

het college overgelaten aan de zorgaanbieder nadat het besluit is genomen. De commissie is van 

oordeel dat de invulling van de maatwerkvoorziening voorafgaand aan het besluit had moeten 

gebeuren in het kader van de zorgvuldige voorbereiding. Het besluit is naar het oordeel van de 

commissie onvoldoende concreet, nu er niet in is opgenomen op welke wijze bezwaarde wordt 

gecompenseerd voor de beperkingen op het gebied van zelfredzaamheid en maatschappelijke 

participatie. De commissie is van oordeel dat de concrete invulling van de te leveren ondersteuning 

een verantwoordelijkheid is van het college. Het college kan dit niet overlaten aan de 

zorgaanbieder. Het besluit is naar het oordeel van de commissie onzorgvuldig tot stand gekomen.  

 

2.  Het besluit tot het afwijzen van het verzoek om tegemoetkoming in de vervoerskosten verbonden 

aan het schoolbezoek voor het schooljaar 2015-2016.   

 

De commissie is van oordeel dat het besluit dient te worden herzien in die zin dat het 

leerlingenvervoer voor het schooljaar 2015-2016 binnen een door het college te bepalen periode 

wordt afgebouwd tot nul. Het college heeft naar aanleiding van het bezwaarschrift medisch advies 

ingewonnen, waarbij is geoordeeld dat bezwaarde in staat is zelfstandig te reizen per openbaar 

vervoer en waarbij wordt geadviseerd het leerlingenvervoer af te bouwen. Er is volgens de 

commissie niet gebleken dat het advies van Argonaut onzorgvuldig tot stand is gekomen of dat de 

conclusie ervan onjuist is, waardoor het college dit advies mag volgen.  

 

3-6.   Een viertal bezwaarschriften tegen beschikkingen in het kader van de Wmo 2015 tot herziening van 

de indicatie van de Huishoudelijke ondersteuning, daterend van augustus 2015.  

 

De commissie is van oordeel dat het college bij de wijziging in de wijze van indiceren nader 

onderzoek had dienen te verrichten naar de behoeften en persoonskenmerken van bezwaarden en 

naar de actuele gezondheidstoestand. Het college had moeten onderzoeken en onderbouwen of 

de beoogde resultaten kunnen worden behaald met de zorg die door de zorgaanbieders wordt 

geboden en die feitelijk minder is dan onder de oude indicatie. Het college kan niet volstaan met 

het overlaten van het in kaart brengen van de zorgbehoefte aan de zorgaanbieder in het kader van 

het opstellen van het leveringsplan. Het college dient te controleren of met de door de 

zorgaanbieder vastgestelde zorgbehoefte wordt voldaan aan de compensatieplicht. Uit het 

summiere leveringsplan is niet gebleken dat het college onderzoek heeft verricht naar de vraag of 

bezwaarde met de door zorgaanbieder geleverde zorg voldoende maatschappelijke ondersteuning 

wordt geboden. De besluiten zijn onzorgvuldig tot stand gekomen.  

 

 

  



Afdeling Beleid, taakveld handhaving 

7.   Het aanwijzen van een hond als gevaarlijke hond in de zin van artikel 2:59 APV en het opleggen 

van een aanlijn- en muilkorfgebod.  

 

De commissie is van oordeel dat onvoldoende is aangetoond dat sprake is van een gevaarlijke 

hond. Daarnaast is  in het besluit onvoldoende gemotiveerd hoe de belangen van bezwaarde zijn 

afgewogen tegen de te beschermen belangen. Tenslotte heeft het college de meest ingrijpende 

middelen aangewend, namelijk zowel een aanlijn- als muilkorfgebod en is niet voldoende 

gemotiveerd waarom voor deze zware middelen is gekozen. De subsidiariteits- en 

proportionaliteitsbeginselen zijn niet voldoende in acht genomen.  

 

Afdeling Publiekszaken 

8.   Het besluit tot het verlenen van een exploitatievergunning voor de inrichting aan de  

 Pompstraat 10 te Steenbergen.  

 

De commissie stelt vast dat met het vaststellen van sluitingstijden die afwijkend zijn van de 

aanvraag en daarmee een beperking is van de sluitingstijden, de aanvraag tot het verkrijgen van 

een exploitatievergunning gedeeltelijk is geweigerd. De enkele omstandigheid dat eerder bij een 

andere vergunninghouder sprake was van overlast, brengt volgens de commissie niet met zich 

mee dat dit ook bij bezwaarde het geval zal zijn. Daarnaast is niet nader onderbouwd dat het 

horecaverleden van bezwaarde aan het verlenen van een vergunning met ruimere openingstijden 

in de weg staat. Aan de hand van deze omstandigheden kan de burgemeester volgens de 

commissie niet tot het oordeel komen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving op ontoelaatbare 

wijze wordt aangetast. De commissie is van oordeel dat het besluit niet voldoende is gemotiveerd, 

nu niet wordt verwezen naar stukken die ten grondslag liggen aan het besluit en die inzicht bieden 

in de feitelijke en juridische grondslag van het genomen besluit.  

 

9.   Het besluit tot het weigeren van een vergunning voor het verruimen van de openingstijden op 

vrijdagnacht en zaterdagnacht voor de jaren 2015 en 2016 voor de horeca-inrichting aan de Kleine 

Kerkstraat 17-19 te Steenbergen.  

 

De commissie is van oordeel dat de burgemeester in principe af mag gaan op de expertise van de 

politie, tenzij de in het advies vermelde gegevens de bevindingen duidelijk niet kunnen dragen. Het 

advies van de politie bevat in dit geval geen concrete meldingen van overlast. De motivering met 

verwijzing naar het politieadvies kan naar het oordeel van de commissie de conclusie niet dragen 

dat bij exploitatie van de inrichting na 2:00 uur de kwaliteit van de leefomgeving van omwonenden 

zodanig in het geding is dat vergunningverlening niet gerechtvaardigd is. De commissie stelt voorts 

vast dat meerdere horecagelegenheden over een nachtontheffing beschikken en dat het niet 

uigesloten is dat de bewoners van de Kleine Kerkstraat overlast ondervinden van bezoekers van 

deze andere horecagelegenheden. De commissie is van oordeel dat de omstandigheid dat 

bewoners van de Kleine Kerkstraat aangeven overlast te zullen verwachten, niet voldoende is om 

aan te nemen dat deze overlast zich daadwerkelijk zal voordoen. Het besluit berust niet op een 

deugdelijke motivering.  

 

 

 

  



Ingetrokken bezwaarschriften en teruggenomen besluiten 

De commissie heeft begrepen dat in 21 gevallen met betrokkenen is afgesproken om op een andere wijze 

tegemoet te komen aan hun bezwaren ten aanzien van de door hen bestreden besluiten. Het grootste 

gedeelte van deze 21 ingetrokken bezwaarschriften betreffen bezwaarschriften op gebied van de WMO. 

De commissie heeft begrepen dat de medewerkers die deze bezwaarschriften behandelen altijd contact 

opnemen met de bezwaarmakers informeel te bemiddelen. Deze bezwaarschriften werden uiteindelijk 

door de bezwaarmakers ingetrokken, voordat het kwam tot doorsturen naar en in behandeling nemen 

door de commissie. 

 
Opvallend is het grote aantal ingetrokken bezwaarschriften, namelijk 23 stuks.  
Bij een nadere beschouwing daarvan concludeert de commissie dat het ter voorkoming van het indienen 
van bezwaarschriften aanbeveling verdient, de besluiten en beschikkingen aan de voorkant beter met 
aanvragers af te stemmen.  
 
Als zij vooraf beter worden geïnformeerd en de besluitvorming op voorhand beter wordt beargumenteerd, 
blijft het indienen van bezwaar vaak achterwege en voorkomt het bestuursorgaan – nadat op de aanvraag 
is beschikt – ook dat premediation moet plaatsvinden. Alle belanghebbenden zijn daarmee gebaat. 

 

 

Besluitvorming afwijkend van advisering door commissie 

Met betrekking tot het in de rubriek “Advies bezwaar gegrond verklaren” behandelde bezwaren heeft de 

commissie kennis genomen dat alle beslissingen op bezwaar conform het advies van de commissie zijn 

besloten. Ten aanzien van het bezwaarschrift dat is beschreven onder punt 8 geldt dat de burgemeester 

deels een contraire beslissing op bezwaar heeft genomen. Een nadere omschrijving hiervan staat 

opgenomen onder beroepszaken.  

 

 

Beslissingen op bezwaar 

 MO Beheer RO HH PUB OND Totaal 

Tijdig 

 

2 1 2 7 17 2 31 

Niet-tijdig 

 

5 1 2 2 4 0 14 

(Nog) geen bob 

 

16 2 2 0 8 0 21 

Conform 

 

7 2 4 9 21 2 45 

Contrair 

 

0 0 0 0 0 0 0 

(Nog) geen bob 

 

16 2 2 0 8 0 21 

 

De commissie begrijpt dat in 21% van de gevallen niet tijdig op het bezwaarschrift is beslist.  

De commissie heeft begrepen dat de niet-tijdige beslissingen voor zover het MO betreft berusten op een 

miscommunicatie tussen de secretaris en de medewerker, waardoor de termijn niet is verdaagd bij 

bemiddelingspogingen. Voor de overige niet-tijdige beslissingen heeft de commissie begrepen dat de 

oorzaak ligt bij een te hoge werkdruk op de afdeling of vanwege communicatie die heeft plaatsgevonden 

tussen bezwaarde en de vakafdeling en die niet valt onder een bemiddelingspoging.  

  



Beroepszaken  

Na de beslissing op ingediende bezwaarschriften, behandeld door de bezwaarschriftencommissie in 

2015, zijn er 3 gevallen bekend waarin beroep is ingesteld tegen de beslissing op bezwaar.  

 

Afdeling beleid, ruimtelijke ontwikkeling 

Tegen het besluit waarbij een omgevingvergunning is verleend ten behoeve van de oprichting van een 

onbemand tankstation aan de Zeelandweg-Oost te Steenbergen zijn een tweetal bezwaarschriften 

ingediend.   

 

De commissie is van oordeel dat bezwaarmakers niet-ontvankelijk verklaard dienen te worden, vanwege 

het ontbreken van belanghebbendheid. Degene wiens concurrentiebelang rechtstreeks is betrokken bij 

een besluit is belanghebbende en hiervan is sprake indien de onderneming in hetzelfde 

verzorgingsgebied en marktsegment werkzaam is als de in het plan voorziene bedrijvigheid. De afstand 

tussen het tankstation van bezwaarden en het nieuw te realiseren tankstation bedraagt 1200 meter en 

beide tankstations richten zich op een ander verzorgingsgebied, namelijk het achterliggende gebied en 

niet op de weggebruikers van de A4. De commissie is van oordeel dat bezwaarmakers hierdoor niet als 

belanghebbenden kunnen worden beschouwd.  

 

In de beslissing op bezwaar heeft het college conform het advies bezwaarmakers niet-ontvankelijk 

verklaard. Subsidiair heeft het college de bezwaren inhoudelijk beoordeeld en is tot de conclusie 

gekomen dat de bezwaren ongegrond zijn.  

 

De rechtbank heeft geoordeeld dat eiser sub 2 geen belanghebbende is omdat het concurrentiebelang 

uitsluitend in de verkoop van brandstoffen kan zijn gelegen en eiser sub 2 als eigenaar van de gronden en 

het carwashgedeelte geen belang heeft bij de verkoop van brandstoffen. Ten aanzien van eiser sub 1 

heeft de rechtbank geoordeeld dat beide tankstations wel werkzaam zijn in hetzelfde verzorgingsgebied 

en daarmee wel belanghebbende is bij het besluit. De inhoudelijke bezwaren van eiser sub 2 stranden 

echter op artikel 8:69a Awb (relativiteitsbeginsel). De belangen van eiser sub 1 zijn gelegen in de 

concurrentieverhouding. Dit is geen belang dat wordt beschermd door de regels van het 

bestemmingsplan en de relevante artikelen van de Wabo.  

 

Afdeling publiekszaken 

De besluiten van de burgemeester d.d, 6 juli 2015 tot het verlenen van een exploitatievergunning voor de 

inrichting aan de Pompstraat 10 te Steenbergen.  

 

De commissie heeft geadviseerd het bezwaarschrift tegen dit besluit gegrond te verklaren (zie hierboven 

onder 8.). De burgemeester heeft in afwijking van het advies van de commissie slechts het bezwaar m.b.t. 

de portier gegrond verklaard en de overige bezwaren ongegrond.  

 

Tegen deze beslissing op bezwaar is beroep ingesteld. De beroepsprocedure loopt nog op het moment 

van het schrijven van het jaarverslag 2015. 

 

Afdeling beleid, handhaving 

De besluiten d.d. 20 en 27 november 2014 tot het opleggen van een last onder dwangsom aan 

Dancecafé Steenbergen, gevestigd aan de Pompstraat 10 te Steenbergen vanwege een overschrijding 

van de geluidsnormen en het besluit d.d. 3 februari 2015 tot inning van de verbeurde dwangsom.  

 

De commissie heeft ten aanzien van deze bezwaren geadviseerd ze ongegrond te verklaren en de 

besluiten in stand te laten, onder aanvulling van de motivering van de spoedeisendheid van de besluiten 

en de redenen waarom is afgezien van een zienswijzeprocedure.  

 



In de beslissing op bezwaar heeft het college conform het advies van de commissie besloten de 

bezwaren ongegrond te verklaren. Tegen de beslissing op bezwaar is beroep ingesteld bij de rechtbank.  

 

De rechtbank heeft  het beroep ongegrond  verklaard. Het college heeft op goede gronden de lasten 

onder dwangsom opgelegd en de verbeurde dwangsom ingevorderd.  

 

 

Plenaire bijeenkomst 

Op 13 mei 2015 heeft een plenaire bijeenkomst plaatsgevonden. Hiervan is een verslag opgemaakt door 

de secretaris (zie bijlage 2). De volgende actiepunten zijn uit dit overleg gekomen:  

-  Beroepszaken worden in het vervolg bijgehouden door de secretaris en hierover wordt 

terugkoppeling gegeven aan de commissie;  

-  Bij niet-tijdige beslissingen op bezwaar wordt achterhaald wat de reden hiervan is;  

-  Er zal een cursus worden georganiseerd omtrent het motiveren van besluiten om hierin een 

verbeterslag te maken;  

-  In het kader van het project Beter Contact wordt er aandacht besteed aan de voorfase van 

overleg/mediation. 

 

 

Evaluatie 2015 

 

In het jaar 2015 is de commissie ondersteund door mevrouw E.C.M. Hameeteman (van 1 januari 2015 t/m 

10 augustus 2015) en mevrouw mr. E. Schaap Enterman (vanaf 10 augustus 2015) en mevrouw mr. 

M. Willemsen-Busse.  

 

Het totaal aantal door het college en de burgemeester ontvangen bezwaarschriften is in 2015 gelijk aan 

het totale aantal in 2014 (69 bezwaarschriften). Ook de verdeling in niet-ontvankelijkheid, gegronde en 

ongegronde bezwaren in 2015 is nagenoeg gelijk aan het jaar 2014. Er zijn geen duidelijke trends uit 

deze cijfers op te maken. Van de 9 bezwaarschriften waarbij de commissie heeft geadviseerd om de 

bezwaarschriften gegrond te verklaren, hadden er 5 bezwaarschriften betrekking op beschikkingen in het 

kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, waarbij is geïndiceerd in resultaten in plaats van 

in uren. Dit betekent dat er slechts ten aanzien van 4 overige bezwaarschriften is geadviseerd deze 

gegrond te verklaren.  

 

Per 1 april 2015 is de nieuwe Verordening commissie bezwaarschriften Steenbergen 2015 van 

toepassing. Daarin is onder meer bepaald dat voordat de commissie tot inhoudelijke behandeling van een 

bezwaarschrift overgaat, zij eerst onderzoekt of er andere mogelijkheden bestaan om tot 

overeenstemming te komen. Volgens de Verordening verricht de secretaris hiertoe de nodige 

handelingen. In de praktijk houdt dit in dat de secretaris aan de behandelend ambtenaar vraagt in 

gesprek te gaan met bezwaarde om te onderzoeken of er een oplossing in der minne mogelijk is. Dit sluit 

aan bij één van de actiepunten die uit het plenaire overleg 2015 is gekomen, namelijk het nader uitwerken 

van de voorfase van overleg/mediation. De commissie heeft begrepen dat hier door het college in het 

kader van het project “Beter Contact” aandacht aan wordt besteed. De commissie heeft begrepen dat dit 

overleg in de voorfase in 2016 verder uitgebreid zal gaan worden.   

 

De commissie heeft begrepen dat de cursus “besluiten schrijven’ inmiddels is gegeven door B. Jansen en 
E. Schaap Enterman voor medewerkers binnen de gemeente Steenbergen die besluiten schrijven. Het 

effect hiervan kan door de commissie nog niet worden beoordeeld, nu de cursus in november 2015 heeft 

plaatsgevonden.  

 

 

  



Vooruitzichten 2016 

 

De commissie verwacht dat het informele contact in het kader van het project Beter Contact verder 

uitgewerkt zal worden in 2016. Dit zou een positief effect kunnen gaan hebben op het aantal 

bezwaarschriften dat zal worden ingetrokken voordat zij voor advisering aan de commissie worden 

voorgelegd. Daarnaast heeft de commissie begrepen dat er wordt onderzocht in hoeverre het informele 

contact aan de voorkant verbeterd kan worden, waardoor er minder bezwaarschriften zullen worden 

ingediend.  

 

 

Tot slot 

 

Als algemene doelstelling hanteert de bezwaarschriftencommissie het op een onafhankelijke, 

laagdrempelige wijze horen van burgers die een bezwaarschrift hebben ingediend en het hierover 

adviseren aan de gemeentelijke bestuursorganen. 

 

De commissie gaat er vanuit dat zij deze doelstelling ook in dit verslagjaar weer naar tevredenheid heeft 

gerealiseerd. Zij bedankt eenieder die hieraan een bijdrage heeft geleverd en het haar mogelijk heeft 

gemaakt om haar adviesrol te vervullen. Zij dankt het gemeentebestuur voor het in haar gestelde 

vertrouwen.  

 

  



Bijlage 1 

 

Namen, titels en (neven)functies van de leden van de commissie         per 1 januari 2015 

 

Mevrouw mr. P.M.E. van Oosterhout (Petra)     voorzitter bezwaarschriftencommissie 

(neven)functies: 

-  juridisch adviseur, gemeente Schouwen-Duiveland; 

-  voorzitter, tevens lid  bezwaarschriftencommissie gemeente Etten-Leur; 

-  lid bezwaarschriftencommissie, gemeente Rucphen; 

-  lid bezwaarschriftencommissie Werkplein Hart van West-Brabant  

 

De heer mr. G.M. van Belzen (Maurits)                lid bezwaarschriftencommissie 

(neven)functies: 

-  gemeentejurist / adviseur openbare veiligheid / plv. griffier gemeenteraad, gemeente Goes; 

-  voorzitter algemene kamer bezwaarschriftencommissie / lid klachtencommissie, gemeente 

Schouwen-Duiveland; 

-  voorzitter bezwaarschriftencommissie / voorzitter klachtencommissie, gemeente Veere; 

-  commissaris woningbouwcorporatie Zeeuwland; 

-  lid van de klachten- en geschillencommissie van WVS te Roosendaal. 

 

Mevrouw mr. A.B. Evertz (Annebeth)                 lid bezwaarschriftencommissie 

(neven)functies: 

-  afdelingsjurist, afdeling Maatschappelijke Dienstverlening, gemeente Bergen op Zoom;  

- voorzitter / lid bezwaarschriftencommissie, gemeente Schouwen-Duiveland; 

- plv. voorzitter / lid bezwaarschriftencommissie, Orionis Walcheren; 

 

De heer mr. M.L.B. Spruijt (Martijn)                 lid bezwaarschriftencommissie 

(neven)functies: 

- gemeentejurist / plv. secretaris bezwaarschriftencommissie, gemeente Etten-Leur; 

- voorzitter bezwaarschriftencommissie, Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal;  

- lid bezwaarschriftencommissie / plv. lid klachtencommissie, gemeente Schouwen-Duiveland; 

- lid bezwaarschriftencommissie, gemeente Tholen; 

-  lid tuchtcommissie, Badminton Nederland; 

-  buurtbemiddelaar, Roosendaal, via Traverse.  

 

Mevrouw mr. B.J.M. Verras (Bianca)                 lid bezwaarschriftencommissie 

(neven)functies: 

- senior juridisch adviseur bij Tonnaer Adviseurs in omgevingsrecht te Eindhoven; 

- lid bezwaarschriftencommissie, gemeente Rucphen; 

- plv. lid bezwaarschriftencommissie Waterschap Scheldestromen. 

 

Mevrouw E.C.M. Hameeteman (Liesbeth) plv. secretaris bezwaarschriftencommissie 

(neven)functies: 

- geen. 

 

Mevrouw mr. E. Schaap Enterman (Evelien)    secretaris bezwaarschriftencommissie 

(neven)functies: 

- juridisch medewerker, gemeente Steenbergen 

 

Mevrouw mr. M. Willemsen-Busse (Marije) secretaris bezwaarschriftencommissie 

(neven)functies: 

 -  juridisch medewerker, gemeente Steenbergen. 



 

Mevrouw mr. B. Jansen (Bianca) plv. secretaris bezwaarschriftencommissie 

(neven)functies: 

- juridisch controller, gemeente Steenbergen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bijlage 2 

 

 

Verslag 

Plenaire bijeenkomst 

Datum: 13 mei 2015 

Tijdstip: 12:00-13:30 

Locatie: gemeentehuis Steenbergen, B001 

 

Aanwezig 

Namens het gemeentebestuur: 

- de heer J.A.M. Vos (burgemeester) 

- de heer C.F. Zijlmans (wethouder) 

- mevrouw P.W.A. Lepolder (wethouder) 

- de heer V.J. van den Bosch (wethouder) 

 

- de heer R.A.J.M. Bogers (locosecretaris) 

 

Namens de bezwaarschriftencommissie: 

- mevrouw mr. P.M.E. van Oosterhout (voorzitter) 

- mevrouw mr. A.B. Evertz (lid) 

- de heer mr. M.L.B. Spruijt (lid) 

- mevrouw mr. B.J.M. Verras (lid) 

 

- mevrouw mr. M. Willemsen-Busse (secretaris) 

- mevrouw E.C.M. Hameeteman (plv. secretaris) 

 

Afwezig 

- de heer C.J.M. van Geel (wethouder) 

- de heer mr. G.M. van Belzen (lid bezwaarschriftencommissie) 

 

 

De bijeenkomst wordt door de burgemeester geopend. De burgemeester geeft aan dat het college kennis 

heeft genomen van het Jaarverslag 2014 en vraagt aan de voorzitter een korte toelichting erop te geven 

en daarnaast aan te geven wat de ervaringen van de commissie zijn. 

 

De voorzitter geeft aan dat het jaarverslag voor zich spreekt. Er zijn relatief veel bezwaren gegrond 

verklaard. De reden hiervoor ligt in de motivering en zorgvuldigheid van de besluiten. Tijdens zittingen 

wordt er vaak door de behandeld ambtenaar een goede motivering gegeven, maar deze motivering komt 

niet in het besluit naar voren. 

 

De voorzitter geeft aan dat relatief veel bezwaren worden ingetrokken, maar dat er geen zicht is op de 

reden hiervan. Dit zou kunnen zijn omdat het college tegemoet is gekomen aan de bezwaren of omdat er 

een ander besluit is genomen. 

 

Een grote zaak in 2014 was de Sunclass-bezwaarschriften. De bezwaren met betrekking tot de 

zorgvuldige voorbereiding en deugdelijke motivering van de besluiten zijn gegrond verklaard. 

 

De voorzitter spreekt namens de commissie als zij zegt dat het over het algemeen goed gaat. De 

voorbereiding en de vertegenwoordiging bij zittingen gaat goed. Mensen hebben een open houding; 

verdedigen niet alleen puur het besluit, maar denken ook mee en bieden een luisterend oor. 
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De burgemeester vraagt de reden achter de intrekking van bezwaarschriften. Het antwoord hierop is 

dat er tussentijds contact is geweest met bezwaarden, voordat de commissie het bezwaarschrift heeft 

behandeld. Dit gebeurt momenteel voornamelijk bij Wmo-zaken. Dit gaat in het kader van het project 

Beter Contact uitgebreid worden. 

 

De burgemeester geeft aan dat zes van de vierenveertig bezwaarschriften gegrond zijn verklaard en 

vraagt of dat veel is. De commissie antwoordt dat dit wel mee valt. Het is echter goed om zo veel 

mogelijk gegronde bezwaarschriften te voorkomen door besluiten beter te motiveren. Sommige 

bezwaren worden ongegrond verklaard, omdat op de zitting de motivering wordt aangevuld. Het 

advies is dan dat de motivering in de beslissing op bezwaar moet worden aangevuld. Ook in die 

gevallen kan de motivering in het primaire besluit beter. 

 

De heer Bogers geeft aan dat er een korte cursus gegeven zal worden aan de ambtenaren die vaak 

besluiten schrijven over hoe de motivering goed geformuleerd kan worden. Dit zal nog voor zomer 

plaatsvinden en hiervoor zal Vijverberg Juristen of AKD benaderd worden. De heer Spruijt geeft aan 

dat het Juristen Platform ook een goede optie is. 

 

De voorzitter geeft aan dat als een bezwaarschrift gegrond wordt verklaard, de commissie niet weet 

wat er mee gebeurt; daar komt geen terugkoppeling over. De burgemeester geeft aan dat hem dit voor 

de hand liggend lijkt dat dit wel gebeurt en dat dit de regel zou moeten zijn. De afspraak zou gemaakt 

kunnen worden dat zowel de gegrond als de ongegrond verklaarde bezwaarschriften gevolgd worden.  

 

De ene ambtenaar houdt de secretaris wel op de hoogte over het vervolgproces en de ander niet. De 

beroepszaken kunnen worden bijgehouden door de secretaris en afschriften kunnen worden 

toegestuurd naar het secretariaat. Het is interessant om in te zien hoe de rechter e.e.a. beoordeelt. . 

 

De burgemeester geeft aan dat de Sunclass-bezwaarschriften door zijn gestuurd naar de rechtbank en 

vraagt aan de voorzitter om uitleg. De voorzitter legt uit dat de rechtbank de nieuwe besluiten heeft 

aangemerkt als besluiten op bezwaar. zij kan dit standpunt volgen. Het is wellicht ook goed dat de 

rechtbank er nu —in beroep— naar kijkt. 

 

De burgemeester vraagt of er verschil zit tussen de afdelingen in motivering, in hoe de commissie 

bediend wordt, etc. De heer Spruijt geeft aan dat over de hele lijn dit van het type beschikking afhangt; 

of het een gebonden beschikking is of dat er beleidsvrijheid is. Over het algemeen zijn zaken 

betreffende het omgevingsrecht goed gemotiveerd. De voorzitter waardeert het dat er tijdens zittingen 

soms met een PowerPoint-presentatie wordt gewerkt met daarop bijvoorbeeld kaarten; op deze 

manier wordt de situatie/casus inzichtelijk en concreet. De wederpartij ervaart dit ook als prettig. 

 

De voorzitter geeft aan dat de beleving van de wederpartij ook echt is dat de commissie onafhankelijk 

is. De commissie laat de ruimte aan mensen om hun verhaal te kunnen doen, maar het wordt echter 

ook ingekaderd zodat het beperkt blijft tot het besluit en mensen snappen dat over het algemeen ook. 

 

Vanuit de commissie wordt gevraagd wat het college vindt van de verkregen adviezen. De 

burgemeester geeft aan dat zijn beeld in eerste instantie gebaseerd is op het jaarverslag en dat hij 

daarnaast ervaart dat de commissie serieus wordt genomen. De burgemeester is tevreden over de 

commissie. 

 

Wethouder Zijlmans geeft aan dat hij de ISD in zijn portefeuille heeft en daar is een eigen 

bezwaarschriftencommissie. Verder zijn er niet veel zaken die behandeld worden door de commissie 

die onder zijn verantwoordelijkheid als wethouder vallen. 
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Wethouder Lepolder geeft aan dat zij over het algemeen de redenering van de commissie goed kan 

volgen. Het voorbeeld van het Tango tankstation wordt aangehaald. De bezwaarschriften waren door 

de commissie niet-ontvankelijk verklaard. Deze adviezen zijn overgenomen in de beslissingen op 

bezwaar. In een van de twee beslissingen op bezwaar is op advies van de behandeld ambtenaar het 

bezwaarschrift subsidiair ongegrond verklaard. De voorzitter geeft aan dat dit niet de juiste weg is in 

het bestuursrecht. Bij niet-ontvankelijkverklaring kun je niet tot inhoudelijke beoordeling overgaan.  

 

In het jaarverslag staat opgenomen bij “beslissingen op bezwaar” dat er een aantal niet-tijdig worden 

genomen. De voorzitter geeft aan dat de commissie een eventuele termijnoverschrijding wel signaleert 

bij het opstellen van het jaarverslag, maar dat de verantwoordelijkheid bij het college ligt. Het 

secretariaat houdt er rekening mee in de planning van de zittingen; ergens stagneert er echter iets.  

 

De heer Bogers geeft aan dat er meer op toegezien moet worden dat de termijnen gehaald worden. En 

als de termijn niet wordt gehaald, moet er gekeken worden naar de reden waarom de termijn niet 

gehaald is. Het gevolg van termijnoverschrijding zou kunnen zijn dat een bezwaarde zich beroept op 

de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Dat gebeurt niet vaak. Misbruik van het 

bestuursprocesrecht komt in het geval van bezwaarschriften echter bijna niet voor. Dat gebeurt vaker 

bij Wob-verzoeken. 

 

Wethouder Van den Bosch geeft aan dat bezwaren die onder zijn portefeuille vallen, niet door de 

commissie behandeld worden.Dan valt te denken aan WOZ en leges. De reden hierachter is het grote 

aantal bezwaren dat ten aanzien van deze onderwerpen binnen komt. 

 

De burgemeester geeft aan dat de ISD heeft voorgesteld om bezwaren deels ambtelijk af te gaan 

doen, of in een tussenfase. Als de bezwaarmaker het niet eens is met ambtelijk horen, dan wordt de 

gebruikelijke weg gevolgd. 

 

De heer Bogers geeft aan dat met bezwaarden in Wmo-zaken bijna altijd contact wordt gezocht. Het is 

de bedoeling dat deze werkwijze in het kader van Beter Contact de standaard wordt. 

 

Bij het ambtelijk horen wordt de commissie buitenspel gezet. Wethouder Zijlmans geeft aan dat het 

een vorm van overleg is met een bezwaarde om tot overeenstemming te komen. Het is een soort 

mediation. Het kan gezien worden als een soort voorfase. De burgemeester geeft aan dat hij niet 

direct zou aanbevelen om dit ook hier te doen. De heer Bogers geeft aan dat de commissie goed 

werkt. Er kunnen wel verbeterpunten doorgevoerd  worden in die voorfase van overleg. 

 

De burgemeester vraagt aan de commissie of zij Beter Contact kennen. De voorzitter geeft aan dat dit 

een nadere uitleg behoeft. Wethouder Lepolder legt uit dat het project zich richt op vergunningen, 

bezwaren, meldingen en klachten. Bezwaren kunnen gezien worden als een vorm van 

klachtenregistratie. Er kunnen organisatiebreed stappen gemaakt worden in vindbaarheid en 

communicatie. De burgemeester geeft aan dat het project voort komt uit het raadsprogramma, 

waarvan  klantgerichtheid een onderdeel is. Sommige gemeenten hebben duidelijke spelregels, 

waardoor er van tevoren duidelijkheid bestaat over wat wel en niet kan. Ambtenaren binnen onze 

gemeente zijn vaak meedenkend, wat op zich goed is, maar burgers kunnen vaak uiteindelijk toch 

ontevreden zijn door verwachtingen die zijn gewekt. Die klantvriendelijke houding werkt soms tegen. 

 

De burgemeester spreekt zijn waardering uit voor het werk van de commissie. Hij hoop dat de kritische 

punten volgend jaar verbeterd zijn. Het is in ieder geval goed om op deze manier samen te komen. 
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Afsprakenlijst 

-  Beroepszaken worden in het vervolg bijgehouden door de secretaris en hierover wordt 

terugkoppeling gegeven aan de commissie;  

-  Bij niet-tijdige beslissingen op bezwaar wordt achterhaald wat de reden hiervan is; 

-  Er zal een cursus worden georganiseerd omtrent het motiveren van besluiten om hierin een 

verbeterslag te maken;  

-  In het kader van het project Beter Contact wordt er aandacht besteed aan de voorfase van 

overleg/mediation. 
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