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Hoofdstuk 1. Inleiding 

 

Hierbij biedt de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Steenbergen het jaarverslag over het 

kalenderjaar 2016 aan.  

 

De commissie is ingesteld door de gemeenteraad van Steenbergen op 18 december 1997. Het betreft 

een commissie zoals bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. De commissie is 

ingesteld om te adviseren ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen beslissingen van de 

raad, de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. De huidige Verordening 

commissie bezwaarschriften Steenbergen dateert van 1 april 2015.  

 

Dit jaarverslag van de commissie is bedoeld om een inzicht te geven in de behandelde bezwaarschriften 

in 2016 en de adviezen die door de commissie zijn gegeven. In de conclusie zal de commissie 

aanbevelingen doen die kunnen worden gebruikt om te komen tot een verbetering van de kwaliteit van de 

besluitvorming.  
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Hoofdstuk 2. De Commissie 

 

2.1 Samenstelling commissie 

 

De commissie heeft in het jaar 2016 bestaan uit vijf leden. Er heeft in 2016 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 

 

*) Vanaf 13 december 2016 kunnen in een voorkomend geval ook de andere leden als plv. voorzitter 

optreden.  

 

De commissie werd in het jaar 2016 ondersteund door:  

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

-  mevrouw mr. E. Schaap Enterman (plaatsvervangend secretaris), aangewezen per 

10 augustus 2015; 

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

- mevrouw mr. C. van Nispen (plaatsvervangend secretaris), aangewezen per 1 december 2016. 

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

commissie.  

 

2.2 Werkwijze 

 

Het doel van de commissie is  om een advies te formuleren over de rechtmatigheid en afhankelijk van het 

wettelijk kader, de evenredigheid van het genomen besluit, zodat het bestuursorgaan dit advies kan 

meewegen bij de heroverweging van het besluit. Er wordt door de commissie beoordeeld of de wet en 

regelgeving op een juiste wijze zijn toegepast en of het bestuursorgaan in het specifieke geval in 

redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen.  

 

De commissie komt elke 2
e
 woensdag van de maand bij elkaar, met uitzondering van de zomervakantie. 

In totaal zijn er in 2016 elf zittingsdagen gehouden. Tijdens deze zittingsdagen behandelt de commissie 

maximaal 4 bezwaarschriften.  

 

De hoorzittingen van de commissie zijn in principe openbaar, tenzij de commissie anders beslist. 

Hoorzittingen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet worden 

achter gesloten deuren behandeld.  

 

De commissie hoort de bezwaarde, het bestuursorgaan en eventueel andere belanghebbenden. Na het 

horen van alle belanghebbenden, formuleert de commissie achter gesloten deuren het advies aan het 

betreffende bestuursorgaan. Dit advies wordt vervolgens schriftelijk uitgewerkt door de secretaris in 

samenspraak met de voorzitter van de commissie. Tenslotte worden het advies en het verslag van de 

hoorzitting doorgestuurd naar het bestuursorgaan, waarna het bestuursorgaan een beslissing op bezwaar 

neemt. Het advies van de commissie is niet bindend en het bestuursorgaan kan afwijkend van het advies 

beslissen.  

 

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

rechtspositionele aangelegenheden en bijstandszaken.  
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Hoofdstuk 3. Cijfers 

 

3.1 Totaal ontvangen bezwaarschriften 

 

In 2016 zijn er door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders in totaal 82 

bezwaarschriften ontvangen (aangegeven met de blauwe kolom in tabel 1).   

 

Tabel 1 geeft het totaal aantal ontvangen bezwaarschriften weer van de afgelopen jaren.  

 

Er zijn 32 bezwaarschriften ontvangen tegen één verleende omgevingsvergunning, namelijk de 

omgevingsvergunning d.d. 13 juli 2016 tot het verlenen van een omgevingsvergunning, activiteit 

‘Bouwen’, ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’ voor 
het plaatsen van diverse objecten op een perceel te Nieuw-Vossemeer. Indien deze bezwaarschriften 

worden gezien als één bezwaarschrift, komt het gecorrigeerde totaal op 51 (aangegeven met de groene 

kolom in de tabel 1).  

Het gecorrigeerde aantal van 2014 is het aantal bezwaarschriften indien de 28 bezwaarschriften tegen 

besluiten m.b.t. de handhaving op een recreatiepark als één wordt gezien. 

 

 

 
 

 

 

3.2 Totaal behandelde bezwaarschriften 

 

Tabel 2 geeft een overzicht van het aantal bezwaarschriften dat is behandeld per afdeling en geeft weer 

wat de commissie heeft geadviseerd ten aanzien van die bezwaarschriften.  

 

Het totaal aantal behandelde bezwaarschriften (86) komt niet overeen met het totaal aantal ontvangen 

bezwaarschriften (82). Dit komt omdat een aantal bezwaarschriften in 2016 zijn ontvangen, maar (nog) 

niet afgehandeld en omdat er nog bezwaarschriften van 2015 zijn afgehandeld in 2016. 
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Tabel 2 Wmo/jeugd Beheer RO Handhaving Publiekszaken Overig Totaal 

Totaal behandeld in 2016  11 3 3 10 55 4 86 

Advies niet-ontvankelijk 

verklaren 

2 0 1 2 2 0 7 

Advies (gedeeltelijk) 

gegrond verklaren 

0 0 0 3 34 0 37 

Advies ongegrond 

verklaren 

5 3 2 4 9 1 24 

Bezwaarschrift ingetrokken 4 0 0 1 9 3 17 

Overig 0 0 0 0 1 0 1 



Hoofdstuk 4. Toelichting adviezen gegronde bezwaren 

 

De commissie wenst een toelichting te geven op een aantal adviezen die in 2016 zijn gegeven. Het gaat 

om de 37 bezwaarschriften waarbij de commissie aan het bestuursorgaan heeft geadviseerd het bezwaar 

gegrond te verklaren. In deze gevallen was sprake van een onjuiste toepassing van wet- en regelgeving 

dan wel een gebrek in de motivering. Per advies zal hieronder weergegeven worden wat het besluit 

inhoudt en wat de commissie daarover heeft geoordeeld. Tevens wordt aangegeven hoe het 

bestuursorgaan, naar de commissie heeft begrepen, heeft besloten op het bezwaar naar aanleiding van 

het uitgebrachte advies. Van de hier besproken bezwaarschriften hebben er 32 bezwaarschriften 

betrekking op één omgevingsvergunning (zie hieronder onder alinea 4.6).  

 

4.1 Afdeling Publiekszaken, vergunningen 

 

Het besluit d.d. 30 januari 2015 van het college van burgemeester en wethouders tot het verlenen van 

een omgevingsvergunning, activiteit “het vellen van een houtopstand” onder voorwaarden voor het 
kappen van 1522 populieren aan de Dwarsdijk, Schansdijk en Hooidijk te De Heen, de Rubeerdijk te 

Nieuw-Vossemeer en de Rubeerdijk te Halsteren. Als voorwaarde in de vergunning is gesteld dat niet 

mag worden overgegaan tot het kappen van de specifiek benoemde bomen die staan op de lijst 

“Waardevolle en monumentale bomen” vanwege de landschappelijke beeldbepalende betekenis die de 
populieren hebben in het landschap en daarnaast vanwege de EHS-status van de dijken. 

 

De commissie is van oordeel dat de gemeenteraad op grond van artikel 15 lid 3 juncto artikel 5 lid 2 van 

de Boswet  niet bevoegd is regelen te stellen ter bewaring van deze bomen. Deze regeling in de Boswet 

dateert van 1 januari 2015, waardoor de vergunningaanvraag had dienen te worden beoordeeld aan de 

hand van deze gewijzigde Boswet. Dat de Bomenverordening Steenbergen 2010 nog niet is aangepast 

aan de gewijzigde Boswet maakt dit niet anders. Het college was op grond van vorenstaande niet 

bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen.  

 

Bij beslissing op bezwaar d.d. 20 mei  2016 heeft het college de foutief verleende omgevingsvergunning  

ingetrokken. Daarbij is bezwaarde erop gewezen dat er wel een omgevingsvergunning voor de activiteit 

‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’ benodigd is en is bezwaarde gewezen op de Flora- en faunawet, 

waaraan zij wel dient te voldoen.  

 

4.2 Afdeling Beleid, handhaving 

 

Het besluit d.d. 26 februari 2016 van de burgemeester tot het afwijzen van het verzoek tot handhaving ten 

aanzien van een supermarkt te Steenbergen. De burgemeester stelt in zijn besluit dat er ten tijde van de 

controle  wel een leidinggevende aanwezig was in de slijterij, maar dat de Drank- en 

Horecawetvergunning niet aanwezig was. Omdat de vergunning wel is aangevraagd, is er naar het 

oordeel van de burgemeester zicht op legalisatie en is het verzoek tot handhaving afgewezen. 

 

De commissie is van oordeel dat op grond van artikel 24 lid 1 van de Drank- en Horecawet te allen tijde 

een leidinggevende in de inrichting aanwezig moet zijn. Uit de rechtspraak blijkt dat de slijterij als 

zelfstandige inrichting moet worden beschouwd en niet als geheel met de supermarkt. De commissie is 

van oordeel dat het bezwaar tegen een andere uitleg van dit artikel door de burgemeester gegrond dient 

te worden verklaard.  

De commissie is van oordeel dat het hebben ontvangen van een aanvraag voor de Drank- en 

Horecawetvergunning niet voldoende is om te spreken van concreet zicht op legalisatie. Pas als sprake is 

van een ontvankelijke aanvraag die ook daadwerkelijk zal worden verleend, bestaat er concreet zicht op 

legalisatie. Ook deze bezwaargrond dient naar het oordeel van de commissie gegrond verklaard te 

worden.  
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De burgemeester heeft bij beslissing op bezwaar d.d. 16 juni 2016 het bezwaarschrift gegrond verklaard 

en heeft besloten tot handhaving over te gaan.  

 

4.3 Afdeling Publiekszaken, vergunningen 

 

Het besluit d.d. 18 april 2016 van het college van burgemeester en wethouders tot het verlenen van een 

omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ten behoeve van het 
realiseren van een familiekamer in een bestaand pand. 

 

De commissie is van oordeel dat de kleinschaligheid niet voldoende is gewaarborgd, nu dit niet is 

opgenomen in de vergunningvoorschriften, maar slechts in de aanvraag. Dit is niet een voldoende 

handhaafbare norm die tot waarborging van het kleinschalige karakter leidt.  

De commissie is van oordeel dat de invloed van de vestiging van een familiekamer in een woonwijk op de 

woonomgeving door het college onvoldoende is onderzocht en meegewogen in de belangenafweging. De 

activiteiten van de familiekamer zijn naar het oordeel van de commissie niet te vergelijken met de 

activiteiten die eerder plaatsvonden in het pand.  

De bezwaarschriften dienen naar het oordeel van de commissie gegrond verklaard te worden.  

Bij beslissing op bezwaar d.d. 25 augustus 2016 heeft het college besloten de bezwaren gegrond te 

verklaren en het bestreden besluit onder aanvulling van de motivering en toevoeging van voorwaarden in 

stand te laten. De voorwaarden die zijn opgenomen in de beslissing op bezwaar betreffen in het kort de 

volgende: één opbaring tegelijk, twee extra parkeerplaatsen op eigen terrein, maximaal 10 bezoekers per 

keer en beperkte openingstijden (8:00-22:00 uur).  

 

4.4 Afdeling beleid, handhaving 

 

Het besluit d.d. 26 juli 2016 van het college van burgemeester en wethouders tot het opleggen van een 

last onder dwangsom in verband met het niet rechtmatige verblijf in een recreatiewoning.  

 

De commissie is van oordeel dat het bezwaarschrift gegrond dient te worden verklaard, slechts voor 

zover het de lastgeving betreft. De overige bezwaren dienen ongegrond verklaard te worden. De 

lastgeving is naar het oordeel van de commissie niet voldoende duidelijk en concreet geformuleerd. In de 

lastgeving is opgenomen dat moet worden voldaan aan het criterium één huishouden en aan het criterium 

geen permanente bewoning. Wat concreet onder permanente bewoning wordt verstaan is echter niet in 

de lastgeving opgenomen.  

 

Bij beslissing op bezwaar d.d. 9 november 2016 heeft het college besloten conform het advies van de 

commissie het bezwaar gegrond te verklaren voor zover het de lastgeving betreft. De lastgeving is nader 

geconcretiseerd bij beslissing op bezwaar.  

 

4.5 Afdeling beleid, handhaving 

 

Het besluit d.d. 21 juli 2016 van de burgemeester tot het opleggen van een last onder dwangsom, waarbij 

een woning is gesloten voor een periode van drie maanden.  

 

De commissie is van oordeel dat er voldoende ruimte is voor twijfel of er drugs in de woning aanwezig 

waren. Er bestaat een verschil tussen het verslag van binnentreden en de Bestuurlijke Rapportage, welke 

documenten beide op ambtseed/ambtsbelofte zijn opgemaakt. De commissie is van oordeel dat de 

burgemeester onvoldoende onderzoek heeft verricht naar het verschil tussen deze twee documenten en 

daarmee is het besluit naar het oordeel van de commissie onzorgvuldig voorbereid.  

De commissie is van oordeel dat de belangen van de minderjarige kinderen niet voldoende zijn 

meegewogen in het primaire besluit. De burgemeester heeft in een aanvullende verklaring na de 

hoorzitting de belangen van de minderjarige kinderen wel voldoende afgewogen, welke 
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belangenafweging in de beslissing op bezwaar kan worden aangevuld.  

Indien de bewijsvoering en de belangenafweging in de beslissing op bezwaar worden aangevuld, hoeft 

gegrondverklaring van de bezwaren naar het oordeel van de commissie niet te leiden tot een ander 

besluit.  

 

Er is geen beslissing op bezwaar door de burgemeester genomen, nu bezwaarde het bezwaarschrift 

heeft ingetrokken omdat zij de woning heeft verlaten en de huur heeft opgezegd.  

 

4.6 Afdeling Publiekszaken, vergunningen 

 

Het besluit d.d. 13 juli 2016 tot het verlenen van een omgevingsvergunning, activiteit ‘Bouwen’, ‘Handelen 

in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’ voor het plaatsen van 
diverse objecten op een perceel in Nieuw-Vossemeer. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt door 32 

omwonenden.  

 

De commissie is van oordeel dat de bezwaren gedeeltelijk gegrond dienen te worden verklaard. In het 

besluit is verwezen naar beleidsregel 2 van artikel 2.11 van het “Ontwerp Afwijkingenbeleid 
Kruimelgevallen 2016”. Dit beleid is nog niet in werking getreden op het moment van het nemen van het 

besluit. Als er al een beroep op deze beleidsregel kan worden gedaan, is er volgens de commissie geen 

sprake van een beleidsregel, nu hier niet in is opgenomen hoe het college de bevoegdheid tot het 

afwijken van het bestemmingsplan in verband met tijdelijk gebruiken van gronden of bouwwerken 

gebruikt. In het besluit verwijst het college in de motivering slechts naar beleidsregel 2 van artikel 2.11 

van het Kruimelgevallenbeleid zonder nadere onderbouwing. Het besluit is hiermee onvoldoende 

gemotiveerd volgens de commissie.  

 

Daarnaast zijn de belangen van omwonenden niet voldoende afgewogen in het besluit. De belangen zijn 

gelegen in de eventuele toenemende verkeersintensiteit op de wegen rondom de desbetreffende locatie, 

de parkeerdruk in de nabije omgeving, de gevreesde overlast voor geluid en stank en het zicht van 

omwonenden op de locatie. In het besluit is slechts opgenomen dat de belangen van omwonenden niet 

onevenredig worden geschaad, zonder nadere onderbouwing. Hiermee is het besluit naar het oordeel van 

de commissie in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Op 31 december 2016 is er nog geen beslissing op bezwaar genomen in dit dossier.  
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Hoofdstuk 5. Beslissingen op bezwaar 

 

In tabel 3 wordt weergegeven in hoeveel gevallen er sprake is van een beslissing op bezwaar conform het 

advies van de commissie en in hoeverre de beslissingen op bezwaar tijdig worden genomen. 

 

 

Tabel 3 Wmo/jeugd Beheer RO Handhaving Publiekszaken Overig Totaal 

Tijdig 5 3 3 8 7 0 26 

Niet-tijdig 1 0 0 0 6 0 7 

(Nog) geen bob 5 0 0 2 42 4 53 

Conform 6 3 3 8 13 0 33 

Contrair 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Beslissingen op bezwaar worden nog niet altijd tijdig worden genomen, maar er is wel een verbetering 

zichtbaar ten opzichte van 2015 (zie jaarverslag 2015). De secretaris van de commissie brengt de 

behandelend ambtenaar in 2016 steeds op de hoogte van de resterende termijn voor het nemen van een 

beslissing op bezwaar. In gevallen waar sprake is van termijnoverschrijding, betreft dit vaak een 

overschrijding van de termijn met enkele dagen.  

 

De commissie stelt vast dat in alle gevallen waarin op 31 december 2016 reeds een beslissing op 

bezwaar is genomen, het advies van de commissie door het betreffende bestuursorgaan is overgenomen. 
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Hoofdstuk 6. Beroepszaken 

 

De commissie vindt het van belang op de hoogte te zijn van de (hoger) beroepen die worden ingesteld 

naar aanleiding van de beslissingen op bezwaar. De commissie is bekend met 8 gevallen waarin beroep 

is ingesteld. In slechts 2 gevallen is er op 31 december 2016 al een uitspraak van de rechtbank.  

 

Er is beroep ingesteld tegen de volgende besluiten:  

- besluit tot opleggen van last onder bestuursdwang, inhoudende sluiting van een pand te 

Steenbergen, vanwege een overtreding van de Opiumwet; 

- besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘Bouwen’ voor het 
bouwen van een bedrijfswoning en een bedrijfsloods; 

- besluit tot het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats te Nieuw-Vossemeer; 

- besluit tot het weigeren van een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening’ voor een perceel te Nieuw-Vossemeer; 

- besluit tot het afwijzen van het verzoek om uitbreiding van de indicatie individuele begeleiding via 

een persoonsgebonden budget; 

- besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom vanwege het in slechte staat van 

onderhoud laten komen van zowel de voor- als achtertuin en de oprit op een perceel te Kruisland, 

alsmede tegen het collegebesluit inhoudende het overgaan tot invordering van de verbeurde 

dwangsommen; 

- besluit tot het afwijzen van het verzoek in het kader van de Wet openbaarheid bestuur: 

- besluit tot het toekennen van een maatwerkvoorziening op grond van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning 2015.  

 

6.1 Gehandicaptenparkeerplaats - Afdeling Beheer 

 

Op 12 november 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten over te gaan tot het 

aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats te Nieuw-Vossemeer.  

 

De commissie was van oordeel dat het college na afweging van de betrokken belangen op de juiste 

gronden is gekomen tot toewijzen van de invalidenparkeerplaats. Bij beslissing op bezwaar d.d. 8 maart 

2016 heeft het college conform het advies van de commissie besloten het bezwaarschrift ongegrond te 

verklaren en het primaire besluit in stand te laten.  

 

De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard, nu er geen sprake is van een onredelijke afweging 

door het college.  

 

6.2 Bestuursdwang, sluiting pand – afdeling beleid (handhaving) 

 

Bij besluit van 17 december 2015 heeft de burgemeester besloten over te gaan tot het opleggen van een 

last onder bestuursdwang, inhoudende een pand te Steenbergen te sluiten voor een periode van 6 

maanden.  

 

De commissie was van oordeel dat de burgemeester bevoegd was op grond van artikel 13b eerste lid van 

de Opiumwet om de last onder bestuursdwang op te leggen en dat hij in redelijkheid van deze 

bevoegdheid gebruik heeft gemaakt. Bij beslissing op bezwaar d.d. 23 maart 2016 heeft de burgemeester 

conform het advies van de commissie besloten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het primaire 

besluit in stand te houden.  

 

De rechtbank heeft het beroep opgegrond verklaard. De burgemeester is naar het oordeel van de 

rechtbank bevoegd om de last onder bestuursdwang inhoudende sluiting van het pand op te leggen, nu 

uit de bestuurlijke rapportage van de politie volgt dat er sprake is van een handelshoeveelheid drugs. Er 
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is volgens de rechtbank geen sprake van bijzondere omstandigheden waardoor de belangen van 

betrokkene onevenredig zijn geschaad in verhouding tot de met de beleidsregels te dienen doelen.  

 

Tegen deze uitspraak van de rechtbank is hoger beroep ingesteld. Deze hoger beroepprocedure loopt 

nog op 31 december 2016.  
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Hoofdstuk 7. Informele aanpak 

 

In het jaar 2016 zijn 17 bezwaarschriften ingetrokken naar aanleiding van een informeel gesprek met 

bezwaarde, met name op het terrein van de Wmo 2015 en publiekszaken. Ten aanzien van de afdeling 

publiekszaken is er in 2016 een lichte stijging te zien ten opzichte van 2015 in het aantal ingetrokken 

bezwaarschriften.  

 

Een onderdeel van het project “Beter Contact” binnen de gemeente Steenbergen betreft de informele 

aanpak van bezwaarschriften. De informele aanpak houdt in dat medewerkers na ontvangst van een 

bezwaarschrift telefonisch contact opnemen met de bezwaarmaker en andere belanghebbenden, om te 

beoordelen of men open staat voor een informeel gesprek. De belangen van de betrokken partijen 

kunnen in een informeel gesprek worden benoemd; er kan worden gezocht naar gezamenlijke belangen; 

het genomen besluit kan van de zijde van het bestuursorgaan worden uitgelegd. Partijen kunnen in 

overleg overeenstemming proberen te bereiken. Dit alles kan leiden tot intrekking van het bezwaarschrift. 

 

Ten aanzien van de bezwaarschriften op het gebied van de Wmo 2015 is de werkwijze al jaren hetzelfde, 

welke werkwijze met regelmaat leidt tot intrekking van het bezwaarschriften. De medewerkers die deze 

bezwaarschriften behandelen, nemen altijd contact opnemen met de bezwaarmakers om een informeel 

gesprek te voeren. Dit gesprek heeft in veel gevallen geleid tot een intrekking van het bezwaarschrift.  

 

Deze werkwijze is per 1 oktober 2016 overgenomen door de gehele organisatie. Medewerkers die 

bezwaarschriften behandelen, hebben in september 2016 een cursus “mediationvaardigheden” gevolgd.  
 

Het is de bedoeling dat vanaf 1 oktober 2016 met iedere bezwaarmaker een informeel gesprek wordt 

gevoerd. In de ontvangstbevestiging van het bezwaarschrift wordt aangekondigd dat binnen 5 werkdagen 

telefonisch contact wordt opgenomen met bezwaarde door de behandelend ambtenaar om te bezien of 

een informeel gesprek mogelijk is. De behandelend ambtenaar voert dit informele gesprek telefonisch 

danwel op het gemeentehuis. Indien het informele gesprek leidt tot een oplossing die voor alle partijen 

akkoord is, kan het bezwaarschrift worden ingetrokken. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt het 

bezwaarschrift alsnog voorgelegd aan de bezwaarschriftencommissie.  

 

De commissie juicht deze ontwikkeling toe en hoopt de effecten hiervan te kunnen zien in het jaar 2017. 
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Hoofdstuk 8. Evaluatie en aanbevelingen 

 

8.1 Plenaire bijeenkomst 

 

Op 11 mei 2016 heeft een plenaire bijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is het 

jaarverslag 2015 besproken. Hiervan is een verslag opgemaakt door de secretaris (zie bijlage 2).  

 

Op 14 maart 2017 om 16:00 uur staat de volgende plenaire bijeenkomst gepland, waarbij het jaarverslag 

over het kalenderjaar 2016 wordt besproken. 

 

8.2 Evaluatie 2016 

 

Het totaal aantal door het college en de burgemeester ontvangen bezwaarschriften is in 2016 hoger dan 

het totale aantal in 2015. Dit verschil is te verklaren door het grote aantal bezwaarschriften (32) dat is 

ingediend tegen de omgevingsvergunning, verleend ten behoeve van het realiseren van het 

outdoorcentrum te Nieuw-Vossemeer. Als deze bezwaarschriften als één geheel beschouwd worden, zou 

het totaal op 53 bezwaarschriften komen. Daarmee is er sprake van een daling ten opzichte van 2015 (76 

bezwaarschriften).  

 

Naast de gegronde bezwaren met betrekking tot de omgevingsvergunning te Nieuw-Vossemeer, heeft de 

commissie nog 6 keer geoordeeld dat een bezwaarschrift gegrond dient te worden verklaard. Ten 

opzichte van het totale aantal bezwaarschriften, is dit niet veel. Hieruit kan de conclusie worden getrokken 

dat de genomen besluiten voor een groot gedeelte voldoen aan de juridische eisen die daaraan gesteld 

worden.  

 

Zoals al eerder in hoofdstuk 7 benoemd is, kan de commissie nog niet beoordelen of de wijziging van de 

procedure per 1 oktober 2016 (de informele aanpak) heeft geleid tot een vermindering van het aantal 

bezwaarschriften dat wordt behandeld door de commissie.  

 

In november 2015 is door B. Jansen en E. Schaap Enterman de cursus ‘besluiten schrijven’ gegeven. 

Gezien de kleine hoeveelheid bezwaarschriften die gegrond worden verklaard, lijkt de kwaliteit van de 

besluiten voldoende te zijn. In de gevallen waarin de bezwaren wel gegrond zijn verklaard, betreft het 

vaak een motiveringsgebrek in het besluit. Dit blijft een aandachtspunt voor de organisatie.  

 

De omgevingsvergunningen waarbij er sprake is van een motiveringsgebrek, betreffen besluiten waarbij 

de belangen van omwonenden een rol spelen. Deze belangen dienen in de besluiten nadrukkelijk te 

worden benoemd, beoordeeld en afgewogen. Indien men deze omwonenden in de procedure 

voorafgaand aan het nemen van het besluit betrekt, kunnen deze belangen op een juiste manier worden 

meegewogen in het besluit. In sommige gevallen kan door middel van het opnemen van voorwaarden in 

het besluit tegemoet worden gekomen aan deze belangen. Op die manier kan een juridische procedure 

worden voorkomen.  

 

Ten aanzien van handhaving zijn de bezwaren om verschillende redenen gegrond verklaard. In één geval 

gaat het om de interpretatie van wet- en regelgeving, een ander geval gaat om bewijsvoering die ten 

grondslag ligt aan de last onder bestuursdwang, en in één geval gaat het om een lastgeving die niet 

voldoende duidelijk en concreet is. Ook de belangen van betrokkenen dienen nauwkeurig te worden 

benoemd, beoordeeld en afgewogen in de besluiten op het terrein van handhaving.  
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8.3 Vooruitzichten en aanbevelingen 2017 

 

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

uitgewerkt zal worden in 2017. Deze werkwijze kan een positief effect gaan hebben op het aantal 

bezwaarschriften dat zal worden ingetrokken. Daarnaast zal de klanttevredenheid groter worden, indien 

er gezamenlijk naar een oplossing wordt gewerkt en juridische procedures kunnen worden voorkomen.  

 

Naast het informele contact na ontvangst van een bezwaarschrift, adviseert de commissie het informele 

contact ook door te trekken naar de fase voorafgaand aan het nemen van een besluit. Indien er sprake is 

van een besluit dat omwonenden rechtstreeks in hun belangen raakt en zij vooraf worden geïnformeerd of 

zelfs mee mogen denken in het besluitvormingsproces, kan ook dit juridische procedures in een later 

stadium voorkomen.  

 

Het voorbereiden en het motiveren van besluiten en het afwegen van de belangen van betrokkenen blijft 

een aandachtspunt, ook voor 2017.  

 

De secretaris van de commissie in zal in 2017 onderzoeken in hoeverre het bezwaarschriftenproces 

gedigitaliseerd kan gaan worden. Hierbij wordt gedacht aan het digitaal toesturen van de stukken, wat het 

nodige papier- en kopieerwerk scheelt. Ook wordt onderzocht of er opnames gemaakt kunnen worden 

van de hoorzittingen, zodat er niet altijd een schriftelijk verslag gemaakt hoeft te worden.  

 

8.4 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.  
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Bijlage 1 

 

 

Namen, titels en (neven)functies van de leden van de commissie         per 1 januari 2016 

 

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

(neven)functies: 

-  juridisch adviseur, gemeente Schouwen-Duiveland; 

-  lid bezwaarschriftencommissie, gemeente Rucphen; 

 

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 / secretaris bezwaarschriftencommissie, gemeente Etten-Leur; 

- voorzitter bezwaarschriftencommissie, Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (tot 1  

      september 2016);  

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

- lid bezwaarschriftencommissie, gemeente Tholen; 

-  lid tuchtcommissie, Badminton Nederland; 

-  buurtbemiddelaar, Roosendaal en Bergen op Zoom, via WijZijn Traverse Groep.  

 

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 mr. M. Busse (Marije) secretaris bezwaarschriftencommissie 

(neven)functies: 

 -  juridisch medewerker, gemeente Steenbergen. 

 

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

(neven)functies: 

- juridisch medewerker, gemeente Steenbergen 
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Mevrouw mr. B. Jansen (Bianca) plv. secretaris bezwaarschriftencommissie 

(neven)functies: 

- juridisch controller, gemeente Steenbergen. 

 

Mevrouw mr. C. van Nispen (Claire) plv. secretaris bezwaarschriftencommissie 

(neven)functies: 

- juridisch adviseur, gemeente Steenbergen; 

- buurtbemiddelaar, Bergen op Zoom.  
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Bijlage 2 

 

Verslag 

Plenaire bijeenkomst 

 

Datum: 11 mei 2016 

Tijdstip: 12:30-13:30 

Locatie: gemeentehuis Steenbergen, B&W-kamer 

 

Aanwezig 

Namens het gemeentebestuur: 

- de heer R.P. van den Belt (burgemeester) 

- de heer C.F. Zijlmans (wethouder) 

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

- mevrouw M. Vos (wethouder) 

- de heer C. van Geel (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. M. Busse (secretaris) 

- mevrouw mr. E.S. Schaap Enterman (secretaris) 

 

Afwezig 

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

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

 

De bijeenkomst wordt door de burgemeester geopend, waarna een voorstelrondje volgt. Het verslag van 

de bijeenkomst van 13 mei 2015 wordt vastgesteld.  

 

Mevrouw Van Oosterhout geeft een toelichting op het verslag. Er zijn 12 zittingsdagen geweest, waarvan 

1 hoorzitting een extra hoorzitting was in verband met de bezwaarschriften in het kader van de Wmo 

2015. Er zijn ongeveer 63 bezwaarschriften behandeld, net zo veel als vorig jaar. Ongeveer één derde 

van de bezwaarschriften is voor de hoorzitting ingetrokken, met name op het terrein van maatschappelijke 

ondersteuning. Naar aanleiding van het bezwaarschrift wordt door de behandelend ambtenaar contact 

opgenomen met de bezwaarde, waarna er tot een oplossing wordt gekomen. De vraag kan gesteld 

worden of het nodig is om het tot een bezwaarschrift te laten komen. Wellicht kan er in het voortraject al 

meer ondervangen worden.  

 

De heer Zijlmans vraagt of we hiernaar kunnen kijken. Mevrouw Busse geeft aan dat dit onderdeel is van 

het project Beter Contact.  

 

De heer Spruijt geeft aan dat in de bezwaarclausule kan worden opgenomen, dat men voor het indienen 

van een bezwaarschrift eerst telefonisch contact op kan nemen. Een andere mogelijkheid is het bellen 

met de aanvrager wanneer de aanvraag wordt afgewezen om uitleg te geven.  

 

De heer Van den Belt vraagt hoe de verhouding is van het aantal bezwaarschriften in verhouding tot vorig 

jaar. Mevrouw Van Oosterhout geeft aan dat dit hetzelfde is als het vorige jaar. Mevrouw Busse geeft aan 

dat in het kader van het project Beter Contact de gemeente Binnenmaas is bezocht. Dit is een 
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vergelijkbare gemeente qua inwonersaantal en kernen en zij hebben een vergelijkbaar aantal 

bezwaarschriften per jaar.  

 

Mevrouw Van Oosterhout geeft aan dat de adviezen van de commissie over het algemeen  zijn 

overgenomen door het college, op één klein onderdeel in één besluit na. Over de tijdigheid van 

beslissingen op bezwaar gaat de commissie niet, maar dit is wel opgenomen in het jaarverslag. Er zijn 14 

beslissingen op bezwaar niet tijdig genomen. Het is een aandachtspunt om te streven naar minder of 

geen beslissingen op bezwaar buiten de termijn.  

De heer Spruijt geeft aan dat een reden kan zijn dat er overleg wordt gevoerd met bezwaarde of dat 

bezwaarde nader onderzoek wil doen. Mevrouw Van Oosterhout geeft aan dat de  

werkdruk op de afdeling ook als reden wordt gegeven.  

 

Mevrouw Van Oosterhout geeft aan dat de commissie erg te spreken is over de vertegenwoordiging bij de 

hoorzitting. Men kan het besluit goed uitleggen, het verweerschrift is vaak een extra motivering van het 

besluit.  

 

De heer Bogers verwijst naar de bijeenkomst van vorig jaar, waarin is gesproken over de motivering van 

besluiten en vraagt of hier al verbetering in gezien wordt.  

Mevrouw Van Oosterhout geeft aan dat de Wmo-besluiten een specifiek geval was, waarbij de motivering 

beter kon. In totaal zijn er 2 besluiten gegrond verklaard vanwege een motiveringsgebrek en 5 

onzorgvuldig tot stand gekomen (in het kader van de Wmo 2015). Dit was voorheen meer. Maar het is te 

vroeg om echt een duidelijke lijn te zien.  

 

De heer Spruijt verwijst naar de het advies inzake de heer Materman, waarbij de burgemeester contrair 

heeft besloten. Dit primaire besluit had beter gemotiveerd moeten worden.  

De burgemeester geeft aan dat er een spanningsveld is tussen het advies van de politie en het 

bezwaarschrift. Er is een negatief advies van de politie, vanwege vermoeden van overlast, maar dit is nog 

geen overlast.  

 

Mevrouw Van Oosterhout geeft aan dat het fijn  zou zijn dat er een terugkoppeling plaatsvindt, indien het 

college of de burgemeester contrair aan het advies besluit of indien er beroep wordt ingesteld.  

 

Mevrouw Van Oosterhout geeft aan dat 16 niet-ontvankelijke bezwaren best veel is. Vaak gaat het hier 

om bezwaarschriften van personen die niet als belanghebbende kunnen worden aangemerkt.  

Mevrouw Lepolder geeft aan dat elk geval uniek is wat dat betreft, maar dat indien een persoon als 

belanghebbende wordt aangemerkt, dit een precedent schept voor dichterbij wonende personen.  

Mevrouw Schaap Enterman licht toe dat het grote aantal komt door de zaak Akkermans, waar meerdere 

bezwaarden niet-ontvankelijk zijn verklaard omdat het besluit reeds was ingetrokken.  

Mevrouw Van Oosterhout licht toe dat m.b.t. de Symbiose bezwaarde vanwege de afstand niet-

ontvankelijk is verklaard. Zij was wel belanghebbende in de procedure omtrent het aanwijzen van het 

AFC als tuinbouwgebied. Bij deze specifieke vergunning was zij geen belanghebbende, omdat ze te ver 

weg van het bouwperceel woont.  

 

De heer Van Geel vraagt of we een vaste bezwaarmaker hebben binnen de gemeente. Mevrouw Van 

Oosterhout geeft aan dat we geen notoire bezwaarmakers hebben.  

 

De heer Van Geel geeft aan dat hij van oordeel is, dat de commissie goed werkt en dat de 

bezwaarschriften op een goede manier worden behandeld.  

 

Mevrouw Van Oosterhout vraagt de wethouder wat hij van de adviezen vond die zijn gegeven in het kader 

van de huishoudelijke hulp.  

De heer Van Geel geeft aan dat vanwege een bezuinigingsopdracht is gekozen voor resultaatsgerichte 

financiering. 
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Mevrouw Schaap Enterman geeft aan dat er gesprekken zijn gevoerd met de betrokkenen om  de 

besluiten toe te lichten en afspraken te maken met de zorgaanbieders.  

De heer Van Geel geeft aan dat er een aantal klanten bezwaar hebben gemaakt omdat zij minder uren 

kregen, maar dat deze door de medewerkers zijn getoetst aan de nieuwe regels.  

Mevrouw Van Oosterhout geeft aan dat in eerste instantie een besluit genomen was dat eigenlijk geen 

besluit is, omdat daarin nog niet duidelijk werd welke zorg verleend zou worden. In tweede instantie lag er 

wel een zorgplan onder het besluit, maar was nog niet duidelijk of het voldoende compensatie bood.  

De heer Van Geel geeft aan dat de besluiten zijn hersteld toen bleek dat de eerste brief niet juist was. De 

medewerkers hebben een keukentafelgesprek gevoerd en er heeft een gesprek plaatsgevonden met de 

zorgaanbieder. De medewerker van de gemeente bepaalt of zorg nodig is en de zorgaanbieder bepaalt 

hoe de hulp vorm wordt gegeven. In die procedure zijn in het begin veel dingen mis gegaan.  

Mevrouw Schaap Enterman geeft aan dat naar aanleiding van het advies vanuit juridische zaken is 

meegedacht over hoe de beschikking vormgegeven moet worden. Het verslag van het 

keukentafelgesprek is eigenlijk het zorgplan. Dat wordt in besluit vastgelegd. En de aanbieder bepaalt 

dan verder de invulling.  

 

De heer Van den Belt geeft aan dat de doelstelling is gerealiseerd, dat de behandeling van 

bezwaarschriften naar tevredenheid heeft plaatsgevonden en spreekt zijn dank uit  aan de commissie. De 

heer Van den Belt vraagt naar de toekomst, of er nog aanbevelingen zijn.  

 

Mevrouw Van Oosterhout geeft aan dat de rapportages van de politie met betrekking tot de sluiting van 

drugspanden vreselijk summier zijn. Volgens de heer Spruijt zijn de rapportages niet volgens het districts 

model. In de standaardrapportage staat wel alles wat nodig is.  

De heer Van den Belt heeft dat ook geconstateerd. Hij voert het Damoclesbeleid uit, wat een bestuurlijke 

bevoegdheid is en geen strafrechtelijke. Het proces-verbaal van de politie wordt opgesteld ten behoeve 

van strafrechtelijke bevoegdheid. Een bestuurlijke maatregel heeft veel meer te maken met de omgeving. 

Daar ligt het spanningsveld. Het feit en de dader moeten worden losgelaten en de omstandigheden in de 

buurt moeten meer worden meegenomen. Bij de fitnessschool in Dinteloord was het duidelijk dat dit 

negatieve gevolgen had voor de omgeving. Bij andere voorbeelden heeft de politie de link niet gelegd met 

de omgeving. Dat moet dan goed uitgelegd worden. Die rapportages waren te summier om de 

omgevingsfactoren te beoordelen.  

 

De heer Spruijt geeft aan dat het feit dat er drugs is aangetroffen, volgens de rechter voldoende is om 

ervan uit te gaan dat er gevolgen zijn voor de buurt. Puur op basis van het feit dat een 

handelshoeveelheid drugs is aangetroffen, mag een pand gesloten worden. De enige afweging is dan nog 

of er bijzondere omstandigheden zijn om af te wijken van het beleid.  

 

De heer Van den Belt geeft aan dat het aantreffen van drugs prima is als basis, maar hij wil wel weten of 

de strafmaat die wordt toegepast proportioneel is. Hij heeft dan meer informatie  nodig over de feiten en 

omstandigheden.  

De heer Spruijt geeft aan dat het geen straf betreft, maar een sanctie gericht op herstel van openbare 

orde. Daarin heeft de commissie een beperkte rol om proberen uit te leggen dat er geen sprake is van 

een straf.  

 

De heer Spruijt vraagt of er door het college nagedacht is over ambtelijk horen. Het voordeel voor de 

burger is dat de procedure sneller is.  

De heer Zijlmans geeft aan dat dit alleen wordt toegepast bij bezwaarschriften van de Sociale Dienst.  

De heer Bogers geeft aan dat het plan is om in het voortraject wel contact op te nemen met 

bezwaarmakers. Gezien de deskundigheid en onafhankelijkheid van de commissie is de voorkeur de 

bezwaarschriften die niet in het voortraject kunnen worden afgehandeld wel te laten doorstromen naar de 

commissie.  

 

De heer Van den Belt sluit de bijeenkomst.  
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