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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2020

Steenbergen; 5 oktober 2021

Aan de Raad,

Het college heeft tijdens de vergadering van 5 oktober 2021 besloten het jaarverslag 2020 van de 
Commissie Bezwaarschriften aan uw raad door te sturen.

Er zijn in 2020 47 bezwaarschriften in behandeling genomen. Dit is een gemiddeld aantal, gezien 
de behandelde bezwaren in de voorgaande járen 2019 (48), 2018 (21), 2017 (55), 2016 (86).

De commissie heeft van de 47 bezwaarschriften slechts vijf keer geadviseerd aan het college. De 
bezwaarschriften die voorgelegd zijn aan de commissie lagen op het terrein van handhaving (1), 
omgevingsrecht (3) en verkeersrecht (1). De commissie heeft drie keer geadviseerd de 
voorgelegde bezwaarschriften ongegrond te verklaren, waarbij eenmaal met verbetering van de 
motivering. Tweemaal heeft de commissie geadviseerd om de bezwaarschriften niet-ontvankelijk 
te verklaren. De reden hiervan is in één geval dat het procesbelang van bezwaarde ontbrak door 
een gewijzigd verkeersbesluit van het college hangende de bezwaarprocedure en in het andere 
geval dat bezwaarde bij het omgevingsbesluit geen gevolgen van enige betekenis ondervond, 
waardoor bezwaarde niet als belanghebbende kon worden aangemerkt.

Van de 47 bezwaarschriften zijn 25 bezwaarschriften ingetrokken door middel van informele 
gesprekken. 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 een 
besluit te wijzigen. De commissie beveelt dan ook aan om de inzet van de informele aanpak in de 
bezwaarprocedure voort te blijven zetten.

Verder beveelt de commissie aan om de evaluatiebijeenkomsten met de behandelaars van de 
bezwaarschriften te continueren. Het doel van deze bijeenkomst is om van elkaar te leren en de 
kwaliteit van de besluiten e/of het inrichting van procedures (waar nodig) te verbeteren. De 
bijeenkomst wordt als zeer leerzaam ervaren.

Door de coronamaatregelen heeft de digitalisering van het bezwaarproces een enorme sprong 
voorwaarts gemaakt. Intern wordt gezocht naar optimalisatie van deze digitalisering. De 
commissie geeft aan te streven naar continuering van het digitaal versturen van de stukken.

De zittingen van de commissie hebben in verband met de coronamaatregelen (voor zover fysiek) 
in de raadzaal plaatsgevonden in plaats van in B001. Ook in deze ruimte is de commissie op 
zodanige wijze gepositioneerd dat, als er zich een veiligheidsincident voordoet, de commissie 
snel de ruimte kan verlaten.
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De secretaris van de commissie heeft de beschikking over mogelijkheden om, zo nodig, het 
interventieteam snel op te roepen. Tijdens de gehouden fysieke 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. De commissie is zeer tevreden over de aandacht voor
de veiligheid van de commissie en de maatregelen die hieromtrent zijn genomen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de locosecretaris, de burĝtemeéster,

Korte, MCM
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