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Onderwerp: jaarverslag 2021 commissie bezwaarschriften.
Aan de gemeenteraad,
Kennis te nemen van
Het jaarverslag 2021 van de intergemeentelijke commissie bezwaarschriften van de
gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek (hierna: commissie).
Inleiding
Elk jaar brengt de commissie een jaarverslag uit op grond van artikel 15 van de Regeling
intergemeentelijke commissie bezwaarschriften gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek 2017.
Kernboodschap
Het jaarverslag 2021 van de intergemeentelijke commissie bezwaarschriften gemeenten
Gemert-Bakel en Laarbeek (hierna: commissie) geeft inzicht in het aantal behandelde
bezwaarschriften, het resultaat daarvan en over welke onderwerpen het gaat. Daarmee wordt
inzichtelijk gemaakt tegen hoeveel besluiten van de bestuursorganen (de raad, het college van
burgemeester en wethouders of de burgemeester) bezwaar is gemaakt en wat het oordeel van
de commissie is geweest over de ingediende bezwaren. In het jaarverslag wordt zoveel
mogelijk een vergelijking gemaakt met de vorige jaren.
De bezwaarprocedure biedt niet alleen waarborgen voor een zorgvuldige afhandeling van
bezwaren, maar biedt daarnaast ook handreikingen om de dienstverlening, regelgeving of het
beleid van de beide gemeenten te verbeteren.
De commissie heeft in totaal 93 adviezen uitgebracht, waarvan 60 adviezen voor de gemeente
Gemert-Bakel.
In het jaarverslag van de commissie staan de navolgende conclusies:
- Het jaar 2021 is voor de commissie rustiger verlopen dan het jaar 2020. De noodzakelijke
Covid-19 maatregelen uit dat jaar waren in 2021 niet meer noodzakelijk, zodat er weer
reguliere (fysieke) hoorzittingen konden plaatsvinden. Voor alle partijen werkt dat toch
makkelijker, efficiënter en prettiger.
- In 2021 heeft de commissie minder bezwaarschriften behandeld dan in 2020. In 2020
waren het nog grote projecten en politiek gevoelige beslissingen die voor een enorme
hausse aan bezwaarschriften zorgden. Het lijkt erop dat in 2021 dergelijke projecten en
beslissingen niet aan de orde waren. Neemt niet weg dat het aantal behandelde
bezwaarschriften gelijk ligt aan het gemiddelde van de afgelopen jaren.
- Het merendeel van de uitgebrachte adviezen hebben betrekking gehad op het
omgevingsrecht.
- De commissie heeft in 2021 veel adviezen uitgebracht waarin het bestuursorgaan wordt
geadviseerd de motivering van het bestreden besluit te verbeteren. Ten opzichte van 2020
overigens aanzienlijk minder, maar 2020 was - gezien de laatste jaren - dan ook een
uitschieter qua motiveringsgebreken. Oorzaak daarvan was gelegen in het feit dat een
aantal grote projecten bij beide gemeenten veel bezwaarschriften opleverden, waarbij de
commissie van oordeel was dat de bestreden besluiten onvoldoende gemotiveerd waren.

De commissie benadrukt het belang van een goed gemotiveerd en zorgvuldig genomen
besluit door het bestuursorgaan. Wanneer duidelijk wordt uitgelegd waarom en op basis
waarvan een besluit wordt genomen, verwacht de commissie dat er minder snel een
bezwaarschrift zal worden ingediend. Ervaring bij andere gemeenten leert dat namelijk
ook.
Vervolgstappen
Geen.
Financiën
N.v.t.
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