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Inleiding:
Op grond van artikel 12 Regeling ambtelijk horen 2020 en artikel 19 Verordening
commissie bezwaarschriften 2021 brengen de bezwaarschriftencommissie en de
ambtelijk hoorder(s) jaarlijks verslag uit van hun werkzaamheden aan het college en
de raad met betrekking tot binnengekomen bezwaarschriften. Het college is
geadviseerd om kennis te nemen van dit jaarverslag en deze ter kennisname aan te
bieden aan de gemeenteraad.
Kernboodschap:
In 2021 is gestart met een werkvoorraad van vier bezwaarschriften die zijn
meegenomen uit 2020. Twee daarvan zijn gedurende het jaar ongegrond verklaard,
één gegrond en één is buiten behandeling gelaten. In 2021 zijn 59 bezwaarschriften
ingediend, waarvan er 19 meldingen ingeboekt waren als bezwaarschrift terwijl dit er
feitelijk géén waren. De (afgedane) bezwaarschriften uit 2020 en de onterecht
ingeboekte zaken als bezwaarschrift zullen niet verder worden behandeld in het
jaarverslag, maar staan voor de volledigheid wel genoemd.
Het totaal van ingekomen bezwaarschriften in 2021 komt daarmee dus op 40.
Daarmee is het aantal bezwaarschriften ten opzichte van 2020 (24) fors gestegen,
maar daarentegen weer gedaald ten opzichte van 2019 (95).

Van de binnengekomen bezwaarschriften zijn zestien bezwaarschriften afgedaan
middels ambtelijk horen, twaalf via een informele weg opgelost en de andere twaalf
bezwaarschriften leenden zich voor behandeling door de commissie.
Er is geen verwachting dat het aantal bezwaarschriften in 2022 in grote mate
(exponentieel) zal toenemen. Hierbij valt nog niet goed in te schatten welke invloed
de – naar verwachting per 1 januari 2023 in werking tredende - Omgevingswet zal
hebben op het aantal bezwaarschriften.
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