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Raadsinformatiebrief Jaarverslag
bezwaarschriften 2018

Geachte raadsleden,

Jaarverslag bezwaarschriften 2018
In 2018 zijn 170 bezwaarschriften afgehandeld door het team Juridische zaken van de afdeling
Bestuurszaken, Informatievoorziening en Faciliteiten. Zij hebben een verslag gemaakt over de wijze van
afdoening van deze bezwaarschriften. In deze brief leest u de belangrijkste conclusies uit het jaarverslag
en ontvangt u als bijlage het jaarverslag bezwaarschriften 2018.
Samenvatting
De kern van het Jaarverslag bezwaarschriften 2018 is:
 Op 6 november 2018 heeft het college besloten om het gemengde model als vaste werkwijze in te
voeren voor het afdoen van bezwaren. Bezwaarschriften worden nu standaard ambtelijk afgedaan,
mits deze vallen binnen de categorieën zoals opgenomen in het Aanwijzingsbesluit ambtelijk afdoen
2017. Valt een bezwaar niet binnen de in het aanwijzingsbesluit opgenomen categorieën of doet zich
een in het aanwijzingsbesluit genoemd uitzonderingsgeval voor, dan wordt het bezwaar afgedaan
met tussenkomst van de bezwaarschriftencommissie.
 In 2018 zijn 170 bezwaarschriften afgehandeld door het team juridische zaken. Dit ziet op bezwaarschriften die zijn binnengekomen in zowel 2017 als in 2018 én op alle wijzen van afdoening zoals
beslissingen op bezwaar, herzieningen en intrekkingen.
 In slechts 4 gevallen is het bestuursorgaan contrair gegaan aan het advies van de bezwaarschriftencommissie dan wel aan de aanbeveling van de ambtelijk hoorder.
 In 2018 is er weliswaar sprake van een toename van het totaal aantal besluiten waartegen bezwaar
is gemaakt ten opzichte van het voorliggende jaar (145 in 2018 versus 135 in 2017), maar op de
lange termijn (ten opzichte van 2013 tot en met 2016) is er sprake van een afname.
 In 2018 zijn 47 bezwaarschriften de onafhankelijke adviescommissie afgedaan.
 In 93% van de gevallen (bezwaarschriften die zowel in 2018 als in 2017 zijn binnengekomen en
afgehandeld) is binnen de wettelijke beslistermijn een besluit op bezwaar genomen. Dit is een flinke
stijging ten opzichte van 2017 (79% op tijd).

pagina 1/2

Ons kenmerk U19.03953



De gemeente is in 2018 niet in gebreke gesteld in een bezwaarprocedure op grond van de Wet
dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.

Ontwikkelingen 2019
Motivering van besluiten
De motivering van primaire besluiten kan verbeterd worden, evenals het toepassen van de juiste
grondslag. Gedurende het bezwarenproces vindt hierover overleg plaats met de behandelend vakjurist.
Deze draagt dit over aan de primaire afdeling. Het bezwarenproces heeft dientengevolge niet alleen een
controlerende of herstellende functie, maar draagt ook bij aan de kwaliteit van de besluitvorming in het
primaire proces. In 2019 zal hier opnieuw en doorlopend aandacht aan worden besteed.
Kwaliteit van dienstverlening en besluitvorming
Het komt de kwaliteit van dienstverlening en de besluitvorming ten goede als de bezwaarjuristen
voldoende tijd kunnen besteden aan het op peil houden en verwerven van nieuwe kennis. Ook in 2019
zal tijd worden besteed aan het volgen van cursussen en het bijhouden van jurisprudentie.
Tot slot
In de bijlage vindt u het Jaarverslag bezwaarschriften 2018 met hierin alle bevindingen en cijfers over
de behandelde bezwaarschriften in 2018.Wij verwachten ons het komende jaar opnieuw enthousiast en
kundig in te zetten voor een professionele, snelle en effectieve afhandeling van bezwaarschriften.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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