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Inleiding
De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H20-gemeenten) hebben ieder een onafhankelijke
commissie bezwaarschriften. Er is sprake van een personele unie (zelfde voorzitter en leden). Op die
wijze wordt sinds 2011 samengewerkt. De samenwerking verloopt goed. [Uitleg]
Kernboodschap
Doel van deze actieve raadsinformatie is dat de gemeenteraad in kennis wordt gesteld van het
jaarverslag 2021 commissies bezwaarschriften H20.
Enige feitelijke cijfers aangaande Heerde uit het jaarverslag 2021:
Aantal bezwaren totaal
Na een forse stijging van het aantal bezwaren met 46% van het jaar 2019 (48) naar het jaar 2020
(70) is het aantal bezwaren van 2020 naar 2021 (54) gedaald met 23%. Het aantal besluiten
waartegen bezwaar is gemaakt laat een vergelijkbaar beeld zien: een iets grotere stijging (49%)
van 2019 (41 besluiten) naar 2020 (61 besluiten) en een iets geringere daling (20%) van 2020 (61
besluiten) naar 2021 (49 besluiten). In 2021 waren tegen 4 besluiten meerdere bezwaren
ingediend: tegen 3 besluiten 2 bezwaren en tegen 1 besluit 3 bezwaren.
Aantal bezwaren per categorie
Bij de categorieën bezwaarschriften valt, over de drie jaren bezien (2019-2020-2021), het volgende
op:
bijna evenveel bezwaren bij Wmo;
stijging bij Pw, bijna evenveel bezwaren als in 2020;
schommeling bij de Wabo. Het aantal besluiten waartegen in de afgelopen drie jaar bezwaar
werd gemaakt is: 6-15-15;
daling bij Handhaving;
schommeling bij categorie Overig, evenveel bezwaren als in 2020.
Percentage bezwaren per advies
Bij de soorten adviezen valt, over de drie jaren bezien, het volgende op:
schommeling bij de soort Ongegrond. Zowel qua bezwaren als qua besluiten is sprake van
een daling t.o.v. 2020 met 12%.
stijging bij de soort Gegrond. Het gaat in 2021 om 5,5 besluiten waarvan 0,5 deels gegrond
was geadviseerd.
schommeling bij Niet-ontvankelijk;
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schommeling bij Ingetrokken. In 2021 leenden zich meer zaken daarvoor dan het jaar
ervoor;
daling bij de soort Overig. In tegenstelling tot het verslagjaar kwamen in 2019 en 2020 aan
het eind van het jaar veel bezwaren binnen die het jaar erop (verder) behandeld zijn.

Verder is in 2021 nog een aantal bezwaren uit 2018, 2019 en 2020 afgewikkeld met de
volgende uitkomst: 6x Ongegrond, 2x deels Ongegrond, 1x Gegrond, 2x deels Gegrond, 10x
Ingetrokken en 2x Overig.
Tijdige beslissingen op bezwaar
In 2021 is 10x sprake van termijnoverschrijding van de (verdaagde) beslistermijn op bezwaar (6x
uit 2020 en 4x uit 2021). Verklaringen voor de (6) te late beslissingen op bezwaar uit 2020: 2x
gegrond, 1x deels gegrond, 1x had het college iets meer tijd nodig om op bezwaar te beslissen, 1x
was nog een raadsbesluit nodig en 1x had het college hangende een handhavingsbesluit was een
tweede zitting nodig omdat het college na de zitting een invorderingsbesluit had genomen.
Verklaringen voor de (4) te late beslissingen uit 2021: 3x gegrond bezwaar en 1x was niet op tijd
verdaagd en bleek de aangeleverde beslissing op bezwaar niet verstuurd te zijn. Er is 2x een
ingebrekestelling ingediend, maar er is geen dwangsom verbeurd.
Contrair gaan
In 2021 zijn geen contraire beslissingen op bezwaar genomen.
Beroepen
In 2021 speelden 20 beroepszaken (1 uit 2015, 1 uit 2017, 1 uit 2018, 15 uit 2020 en 2 uit 2021)
waarvan 4 gegrond. Op deze 4 gegronde bezwaren is de commissie kort ingegaan. Verder is de
commissie ook ingegaan op 2 andere zaken; de ene zaak was in 2018 gegrond terwijl op peildatum
nog geen nieuwe beslissing op bezwaar is genomen, en de andere zaak betrof een contraire
beslissing op bezwaar.
Aanbevelingen
De commissie bezwaarschriften is tevreden hoe het loopt. In hoofdstuk 4 heeft de commissie
bezwaarschriften enkele aanbevelingen gegeven naar aanleiding van bezwaarzaken in 2021. Die
hebben betrekking op specifieke zaken bij de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek, maar is ook
voor besluitvorming in het algemeen van belang.

Bijlagen:
1. Jaarverslag 2021 van de commissies bezwaarschriften van de gemeenten Hattem, Heerde en
Oldebroek (H2O-gemeenten);
2. Overzicht aantal bezwaren t.o.v. het totale aantallen besluiten categorieën WABO,
Handhaving, WMO en PW (2021).
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