Jaarverslag bezwaarschriften 2018

Inleidend
Voor u ligt het Jaarverslag Bezwaarschriften 2018 van de gemeente Woensdrecht. Dit jaarverslag geeft
inzicht in de ontvangen en afgehandelde bezwaarschriften in 20181. Het jaarverslag maakt tevens
inzichtelijk op welke wijze de bezwaarschriften zijn afgehandeld. Aan de hand van cijfermateriaal wordt
een en ander verduidelijkt. Afgesloten wordt met bevindingen.
In 2018 is gestart met een werkvoorraad van 15 bezwaarschriften die zijn meegenomen uit 2017. In
2018 zijn 46 bezwaarschriften ingediend. Daarmee is het aantal bezwaarschriften ten opzichte van 2017
(36) gestegen. Van de 46 binnengekomen bezwaarschriften, zijn 37 bezwaarschriften afgedaan middels
ambtelijk horen, 9 bezwaarschriften leenden zich voor behandeling door de commissie.

1

Bezwaarschriften welke zijn afgehandeld door de ISD of de BWB uitgezonderd.

Aantal afgehandelde bezwaarschriften door de Commissie bezwaarschriften ingediend in 2018
De commissie heeft in 2018 9 bezwaarschriften behandeld. Dat levert het volgende overzicht op:
Advies commissie

2018

Gegrond (deels)

1

Ongegrond
Niet-ontvankelijk
Ingetrokken
In behandeling
Totaal

1
0
5
2
9

De onderverdeling naar onderwerp ziet er als volgt uit:
Onderwerp

2018

Wabo

2

Burgerzaken
Jeugd
Handhaving
Personele zaken
Totaal

1
2
3
1
9

De commissie heeft in 2018 tevens 8 bezwaarschriften uit 2017 behandeld:
Advies commissie

2017

Gegrond (deels)
Ongegrond
Niet-ontvankelijk
Ingetrokken
In behandeling
Totaal

5
1
1
0
1
8

De commissie heeft ook in 2018 haar taak met plezier vervuld. Behalve op de kwaliteit van de ter
toetsing aan haar voorgelegde besluiten, let de commissie ook op de (juridische) kwaliteit van de
procesvertegenwoordigers. Dat laatste blijft een punt van aandacht. De commissie ziet in het aantal
ingetrokken bezwaarschriften de bevestiging dat de informele geschilbeslechting, waar vanuit de
gemeente geïnvesteerd is, nog steeds vruchten afwerpt. In het verlengde daarvan is met de toevoeging
van een deskundige de commissie in staat personele kwesties naar behoren af te wikkelen. De
commissie volgt de invoering van de Wnra en de gevolgen die dat heeft voor de behandeling van de
daaruit voortkomende geschillen met veel belangstelling. Als vanouds is de commissie te spreken over
haar ambtelijke ondersteuners. Het jaarlijks overleg met de burgemeester wordt mede gebruikt om deze
bevindingen en waarnemingen onder de aandacht te brengen en te houden.

Aantal afgehandelde bezwaarschriften door de ambtelijk hoorders ingediend in 2018
De ambtelijk hoorders hebben in 2018 37 bezwaarschriften behandeld. Dat levert het volgende overzicht
op:
Advies ambtelijk hoorders

2018

Gegrond (deels)

0

Ongegrond
Niet-ontvankelijk
Ingetrokken
In behandeling
Totaal

21
2
14
0
37

Dit onderverdeling naar onderwerp ziet er als volgt uit:
Onderwerp

2018

Wabo

18

WMO
Handhaving
Verkeer
Burgerzaken
Wro
Wob
Totaal

6
2
5
4
1
1
37

De ambtelijk hoorders hebben in 2018 tevens over 7 bezwaarschriften uit 2017 geadviseerd:
Advies ambtelijk hoorders

2017

Gegrond (deels)

0

Ongegrond
Niet-ontvankelijk
Ingetrokken
In behandeling
Totaal

1
4
2
0
7

De ambtelijk hoorders hebben een druk jaar achter de rug met een veelheid aan casussen.
Vermeldenswaardig is het wederom hoge aantal intrekkingen wat behaald is met de inzet van informele
geschilbeslechting. De ambtelijk hoorders merken op dat niet in alle gevallen duidelijk is wanneer een
bezwaarschrift zich leent voor behandeling op grond van de Verordening op de commissie
bezwaarschriften of de Regeling ambtelijk horen. De ambtelijk hoorders zijn verheugd te vernemen dat
de Regeling ambtelijk horen in dat kader tegen het licht gehouden zal worden eind 2019. Tot slot
spreken de ambtelijk hoorders een woord van dank uit naar de procesvertegenwoordigers van het
college en de burgemeester: de samenwerking wordt als bijzonder prettig en constructief ervaren.

Bevindingen
Geconstateerd moet worden dat er in 2018 een toename in de ontvangst van het aantal
bezwaarschriften heeft plaatsgevonden. Deze toename laat zich niet zonder meer verklaren. Aan de
kwaliteit van besluitvorming ligt de toename in ieder geval niet: het aantal gegrondverklaringen is
onverminderd laag. Niet uitgesloten kan worden dat de toename verklaard moet worden als een gevolg
van de huidige tijdsgeest waarin de burger steeds meer geëmancipeerd raakt door ontwikkelingen als
het internet en de verspreiding en beschikbaarheid van juridische kennis in combinatie met het niet meer
als vanzelfsprekend (aan)nemen van een standpunt van een overheid. Het uitblijven van
ingebrekestellingen en het daarmee nul keer uitkeren van een dwangsom wegens niet tijdig beslissen
zijn een goede indicatie dat de afhandeling van bezwaarschriften door de indieners ervan als tijdig wordt
beschouwd. De uitgebrachte adviezen landen ook goed. Het bestuursorgaan mag gemotiveerd van dit
advies afwijken, ook wel ‘contrair gaan’ genoemd. In 2018 is het bestuursorgaan, voor zover bij de
commissie en de ambtelijk hoorders bekend, geen enkele maal afgeweken van een uitgebracht advies.

