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Jaarverslag 2018 van de Commissie Bezwaarschriften gemeente Steenbergen

Steenbergen; 23 juli 2019

Aan de Raad,

Het college heeft op 30 juli 2019 het jaarverslag 2018 van de Commissie Bezwaarschriften 
ontvangen. Tijdens de vergadering van 30 juli 2019 is besloten het jaarverslag 2018 van de 
commissie aan uw raad door te sturen.

Er zijn in 2018 minder bezwaren in behandeling genomen dan in 2017, namelijk 21 bezwaren. De 
reden hiervan kan zijn gelegen in de goede kwaliteit van besluiten, maar ook dat ambtenaren 
aanvragers meer meenemen in het primaire proces en bij conflictering in belangen het gesprek 
aangaan.

Ambtelijk zijn er in 2018 namelijk verbeteringen in de processen aangebracht naar aanleiding van 
het jaarverslag van de Commissie Bezwaarschriften 2017. Tussen het team Juridische Zaken en de 
verschillende teams zijn afspraken gemaakt over onder andere het checken van uitgaande 
besluiten, zodat de kwaliteit hiervan geborgd is. Ook bij overige juridische vragen weten de teams 
hun aanspreekpunt bij Juridische Zaken te vinden. Deze intensievere samenwerking blijkt in de 
praktijk goed uit te pakken, mede gezien de weinig bezwaren die in 2018 zijn ontvangen.

Van de 21 bezwaren heeft de commissie 4 keer het college geadviseerd. De commissie heeft 
geadviseerd om drie bezwaren ongegrond te verklaren en een bezwaar niet-ontvankelijk. Er zijn 
negen bezwaren ingetrokken naar aanleiding van informeel overleg. Dat is een mooi resultaat. De 
commissie is dan ook van mening dat met goede communicatie er eerder consensus tussen partijen 
wordt bereikt en daarmee ook tevreden burgers. De commissie beveelt het dan ook aan om de inzet 
van de informele aanpak c.q. mediation onder de aandacht te blijven brengen van de organisatie.

Verder beveelt de commissie aan om de evaluatiebijeenkomsten met de behandelaars van de 
bezwaarschriften te continueren. Zodoende kunnen de behandelaars van elkaar blijven leren en de 
kwaliteit van de besluiten en/of het inrichten van de procedures verbeteren. Ook start de commissie 
dit jaar met het opnemen van de hoorzittingen, waardoor tijdswinst behaald kan worden. De 
commissie is verder erg content met de aandacht voor de veiligheid van de commissie tijdens de 
hoorzittingen. De vergaderruimte is hierop aangepast en de commissie heeft de beschikking over 
een beveiligingsknop van het interventieteam. Mocht er zich een veiligheidsincident voordoen dan 
heeft de commissie de mogelijkheid om snel de ruimte te verlaten. In 2018 hebben zich tijdens de 
hoorzittingen geen veiligheidsincidenten voorgedaan.
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Gezien bovenstaande aandachtspunten/aanbevelingen die vooral benadrukken door te gaan op de 
ingeslagen weg en gezien de goede resultaten die zijn behaald met betrekking tot de informele 
aanpak, heeft de voorzitter van de commissie voorgesteld om dit jaar het jaarverslag niet te
bespreken met de burgemeester. De burgermeester heeft hiermee ingestemd.
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