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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Jaarverslag 2016 van de Commissie bezwaarschriften gemeente Steenbergen 

Steenbergen; 28 februari 2017 

Aan de Raad, 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 februari 2017 het jaarverslag 2016 van de 
bezwaarschriftencommissie ontvangen. Dit jaarverslag zal tijdens een plenaire bijeenkomst op 14 maart 
2017 worden besproken. Tijdens de vergadering van 28 februari 2017 is besloten het jaarverslag 2016 
van de commissie aan uw Raad door te sturen. 

In verhouding tot het grote aantal besluiten dat wordt genomen, is het aantal bezwaarschriften niet groot. 
Het aantal ontvangen bezwaarschriften is 51 (zonder correctie 82 bezwaarschriften, waarvan 32 tegen 
één omgevingsvergunning). Van deze bezwaarschriften is slechts 6 keer geoordeeld door de commissie 
dat de bezwaren (gedeeltelijk) gegrond verklaard dienden te worden (waarbij de 32 bezwaarschriften als 
één zijn gerekend). Inmiddels zijn deze bezwaarschriften door ons niet-ontvankelijk verklaard vanwege bij 
besluit van 28 februari 2017. De aanvraag en daarmee de verleende vergunning is ingetrokken, waardoor 
bezwaarden geen procesbelang meer hebben, en er is een nieuwe aanvraag gedaan door betrokkene. 

Het college heeft kennis genomen van de actiepunten die zijn voorgesteld door de organisatie om de 
aanbevelingen vanuit het jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie te implementeren en het college 
kan zich in deze actiepunten vinden. Hieronder worden in het kort de actiepunten weergegeven. Er 
worden 3 taakvelden specifiek benoemd, omdat op deze taakvelden de meeste bezwaarschriften worden 
ontvangen en behandeld. 

Algemeen 
Doorontwikkelen van pre-medation, in samenwerking met de werkgroep bezwaar van Beter 
Contact; 
Bij het afzien van een informeel gesprek door de behandelend medewerker vindt afstemming met 
de portefeuillehouder plaats. 

Handhaving 
Bewijsvoering last onder dwangsom bij sluiting van panden verbeteren, doordat er altijd een op 
ambtseed opgemaakte en ondertekende bestuurlijke rapportage van de politie aanwezig moet 
zijn en door de aanwezigheid van een boa bij een inval van een drugspand; 
Omstandigheden van het geval meewegen bij toepassen Damoclesbeleid; 
Oog voor de belangen van minderjarige kinderen en overlastgevers die maatschappelijke 
ondersteuning nodig hebben bij sluiting panden en andere bestuursrechtelijke maatregelen; 
Meer informeel contact in de fase voorafgaand aan het besluit en dit zo mogelijk verankeren in de 
procesbeschrijvingen die opgesteld gaan worden door de gemeenten Woensdrecht, Bergen op 
Zoom en Steenbergen gezamenlijk; 
Meer aandacht schenken aan de motivering van besluiten. 



Wmo 

Huidige werkwijze m.b.t. informele aanpak voorzetten 

Vergunningen 
Kwaliteit deskundigenadviezen verbeteren d.m.v. overleg met adviseurs en het opstellen van een 
checklist dan wel sjabloon voor het opstellen van adviezen; 
Bij initiatieven vanuit burgers, waarbij belangen van omwonenden, grote juridische risico's of 
politieke gevoeligheid spelen, in een vroeg stadium een collegebesluit laten nemen over de 
medewerking aan het initiatief, waarbij alle risico's in kaart worden gebracht door de 
medewerkers. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 
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