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Aanbiedingsbrief
Jaarverslag Adviescommissie
bezwaarschriften 2017
Bijlage bij jaarverslag

Advies te nemen besluit
1. Kennisnemen van het jaarverslag Adviescommissie bezwaarschriften 2017.
2. De aanbevelingen zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van het jaarverslag overnemen en
kennisnemen van de huidige stand van zaken van de aanbevelingen.
3. De Raad informeren via een Raadsinformatiebrief.
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TOELICHTING
Inleiding
Over de afdoening van bezwaren laat de gemeente Stichtse Vecht zich adviseren door een
onafhankelijke, externe commissie: de Adviescommissie bezwaarschriften (hierna: commissie). Deze
commissie is samengesteld uit (juridisch) deskundigen die niet aan de gemeente Stichtse Vecht zijn
verbonden. De leden zijn werkzaam bij/voor de rechtspraak, overheidsinstanties en de juridische
adviespraktijk. De commissie bestaat uit een Algemene-, Sociale- en Personele kamer. Het is de taak
van de commissie om op een objectieve en onafhankelijke wijze de ingediende bezwaarschriften te
beoordelen en over de afdoening daarvan te adviseren.
leder jaar brengt de commissie een verslag uit over haar werkzaamheden in het afgelopen
kalenderjaar. Naast cijfermatige overzichten kunnen in het jaarverslag omstandigheden worden
gesignaleerd die het indienen van bezwaarschriften in de hand zouden kunnen werken en kunnen
voorstellen worden gedaan om gebleken gebreken in de organisatie of in procedures te verbeteren.
Op haar jaarvergadering van 4 juli 2018 heeft de commissie het jaarverslag over het jaar 2017
vastgesteld. Dit jaarverslag wordt u hierbij ter kennisname aangeboden.
Argumenten
De opzet van het jaarverslag is dit jaar overeenkomstig aan 2016. De statistische gegevens zijn in
hoofdstuk 1 opgenomen, de conclusies in hoofdstuk 2 en de aanbevelingen en ontwikkelingen in
hoofdstuk 3. In de bijlage van het jaarverslag staat informatie over de taakstelling, procedure en
samenstelling van de commissie.
In het jaarverslag wordt onder meer aandacht besteed aan:
Aantal bezwaarschriften
In 2017 lagen 489 bezwaarschriften ter behandeling voor. Daarvan waren 234 overgekomen uit 2016
en 255 zijn in 2017 ingediend. In de Algemene kamer lagen 327 bezwaarschriften voor behandeling
voor, in de Sociale kamer 149 en de Personele kamer 13. Op 31 december 2017 heeft de commissie
97 bezwaarschriften nog niet kunnen afhandelen. De behandeling hiervan wordt in 2018 voortgezet.
Adviezen
In 2017 heeft de commissie 174 adviezen uitgebracht. In 73 gevallen adviseerde de commissie het
bestreden besluit (met eventueel herstel van gebreken) in stand te laten. In 58 gevallen werd
geadviseerd het bezwaar niet-ontvankeiijk te verklaren. Er werd 43 keer geadviseerd het bezwaar te
herroepen.
Conclusies
De belangrijkste conclusies zijn:
• De adviezen van de commissie worden in het overgrote deel van de gevallen gevolgd.
Tweemaal is afgeweken van het advies.
• Helaas liggen de afdoeningstermijnen nog niet helemaal op het gewenste niveau. Omdat
gebruik wordt gemaakt van een commissie is de totale termijn voor het bestuursorgaan om
een beslissing om bezwaar te nemen 12 weken. Indien alle termijnen zoals ze in het Protocol
bezwaarschriften zijn vastgelegd worden behaald, geeft de commissie binnen 10 weken haar
advies en heeft vervolgens het college nog twee weken om een beslissing op bezwaar te
nemen. Net als vorig jaar is de tijdigheid gemeten aan de hand van de uitgebrachte
adviezen. In totaal is 49% van de gevallen buiten de wettelijke termijn afgedaan. Het advies
kon niet binnen de wettelijke termijn worden gegeven omdat de doorlooptijden te lang zijn.
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•

Het effect van de inwerkingtreding van het Protocol (eind 2016) op de afdoeningstermijnen is
in 2017 dus helaas nog niet helemaal terug te zien.
Het relatief hoge aantal herroepen besluiten. Met name in het kader van de Wabo adviseert
de commissie in 23 van de 48 gevallen dat het bestreden besluit niet in stand kan blijven. De
commissie vraagt speciale aandacht om het aantal adviezen waarin wordt geadviseerd het
besluit te herroepen terug te dringen, door de kwaliteit (en dan met name zorgvuldigheid en
motivering) te verbeteren en in een eerder stadium van de bezwaarschriftprocedure te
bekijken of er een reden is voor een (ambtshalve) herziening van het besluit.

Benchmark
Vorig jaar is op verzoek van de portefeuillehouder onderzocht of het aantal ingediende
(binnengekomen) bezwaren afwijkt van de aantallen bij gemeenten van een vergelijkbare omvang.
Voor 2017 zijn bij dezelfde onderzochte gemeenten opnieuw gegevens opgevraagd.
In 2016 leek in vergelijking met de andere gemeenten het aantal ingediende bezwaarschriften bij
Stichtse Vecht hoog. Het hoge aantal (539) werd toen vooral bepaald door twee besluiten waar veel
bezwaar tegen is gemaakt. Zonder deze extremen bedroeg het aantal ingediende bezwaarschriften
bij Stichtse Vecht circa 280. Ten opzichte van vorig jaar is dus in 2017 met 249 ingekomen
bezwaarschriften (voor Sociale kamer en Algemene kamer) het aantal gedaald. Dit aantal past
binnen de bandbreedte van de onderzochte gemeenten. Opmerkelijk is de daling van het aantal
binnengekomen bezwaarschriften voor de gemeente Zeist en Nieuwegein. De gemeente Nieuwegein
heeft kenbaar gemaakt dat de sterke daling onder meer te maken heeft met de verdere
implementatie van de informele aanpak, die inmiddels ook actief door alle afdelingen in de primaire
fase wordt ingezet.
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* de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) Is (kort gezegd) belast met de uitvoering in het sociale domein
van de gemeente Zeist. Hieronder valt ook de afvvikkeling van bezwaren. RSD is een uitvoeringsorganisatie voor vijf
gemeenten met een bevolkingsaantal van circa 193.000. BI] de RSD zijn 241 bezwaren ingediend. Omgeslagen over het
inwoneraantal van Zeist, levert dit circa 79 bezwaarschriften op.
** de regionale uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) is belast met de uitvoering in het sociale domein van
de gemeente Nieuwegein (kort gezegd). Hieronder valt ook de afwikkeling van bezwaren. WIL is een uitvoeringsorganisatie
voor vijf gemeenten met een bevolkingsaantal van totaal circa 178.000. Bij het WIL zijn 318 bezwaren ingediend. Omgeslagen
over het inwoneraantal van Nieuwegein, levert dit circa 110 bezwaarschriften op.
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Plan van aanpak aanbevelingen (voortgang)
In het jaarverslag 2017 komen een aantal aanbevelingen en conclusies uit het jaarverslag van 2016
terug. Hierop is al een aantal acties ondernomen. Team Juridische zaken heeft in juli aan Directie
teruggekoppeld wat er tot nu toe is gedaan met de (herhaalde) aanbevelingen en wat de
vervolgstappen zijn. De volgende oplossingsrichtingen worden onder andere gegeven;
• Aanbeveling: terugdringen van overschrijding interne termijnen
Het periodiek verstrekken van overzichten aan teammanagers van wie het team nog een
openstaande actie met verlopen termijn heeft staan, heeft tot enige verbetering geleid. Nu enige
verbetering merkbaar is, wordt doorgegaan op de ingeslagen weg. Er blijft bovendien
voortdurend aandacht gevraagd worden voor het belang van tijdige verstrekking van stukken.
Daarnaast wordt gepoogd de overschrijding van de beslistermijnen terug te dringen door zowel in
de primaire besluitvormingsfase als de bezwaarfase te streven naar een informele oplossing.
Voor wat betreft de applicatie is het de bedoeling deze in november van dit jaar operationeel te
hebben als aan alle technische eisen voldaan kan worden. Verder zal de teammanager van
Juridische zaken in gesprek gaan met de teammanagers van de teams waar de meeste
bezwaren van afkomstig zijn om de termijnoverschrijding verder terug te dringen.
• Aanbeveling: aandacht voor zorgvuldige voorbereiding van besluiten en vermelden juiste
wettelijke grondslag
Er wordt na de zomer in ieder geval een basistraining Awb (Algemene wet bestuursrecht)
verzorgd voor de teams die veel te maken hebben met bezwaarproces. Zorgvuldige
voorbereiding en motivering komt daarbij zeker aan bod. Er is binnen team Juridische zaken een
seniorfunctie gerealiseerd. Vanuit juridische kwaliteitszorg zal deze er voor kunnen zorgen dat
organisatie breed geacteerd wordt op deze aanbeveling.
• Aanbeveling commissie; Informele aanpak (Prettig Contact met de Overheid)
de commissie onderschrijft een informele oplossingsrichting. De bezwaarclausule is aangepast.
Deze nodigt nu uit (maar verplicht niet) om de gemeente te bellen voordat bezwaar wordt
gemaakt. Een (extra) uitleg kan er voor zorgen dat het niet meer nodig is bezwaar te maken. In
2017 zijn reeds twee inspiratiesessie georganiseerd over de methode ‘Prettig contact met de
overheid’ (PCMO). Deze methode bevordert een (proactieve) informele en oplossingsgerichte
aanpak in het contact tussen gemeente en haar klanten. De implementatie van deze methode
wordt projectmatig aangepakt en begint in het Sociaal domein in de werkprocesketen aanvraagbezwaar. Medewerkers die te maken hebben met bezwaar krijgen scholing in
gesprekstechnieken en mediationvaardigheden. Het verzorgen van deze training wordt nu
aanbesteed. De voorbereiding van de implementatie wordt voortgezet. Er wordt een
bedrijfsbezoek gebracht aan een organisatie die al volgens deze methode werkt. Drie
geïnteresseerde partijen hebben zich gemeld voor het verzorgen van de externe training. Op 6
september 2018 vinden de presentaties in het kader van de aanbesteding plaats. Direct nadat
de betreffende medewerkers zijn getraind begint het werken conform PCMO. Na inkoop, vindt
een startbijeenkomst met alle betrokkenen plaats.
Ook is door Juridische zaken in de memo aan Directie alvast een korte toelichting gegeven voor
oplossingsrichtingen ten aanzien van de nieuwe aanbevelingen. Zo wordt verwezen naar het
vastgestelde privacybeleid- en reglement en de rol van de Privacy officer in het kader van de
aanbeveling om zorgvuldig om te gaan met gevoelige persoonsgegevens in procesdossiers en
worden de ervaringen met het Vierde huis besproken met het desbetreffende vakteam. Tevens
wordt gewezen op ‘de instaptraining Awb met het oog op de verbetering van de juridische
kwaliteitszorg.
Kanttekeningen
De commissie heeft bij de jaarvergadering van 4 juli 2018 besproken om volgend jaar het jaarverslag
in een eerder stadium uit te brengen.
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Uitvoering
De algemeen voorzitter van de Adviescommissie bezwaarschriften (de heer Han Kleefman) wil
desgewenst graag met uw college in gesprek om het jaarverslag toe te lichten. Vanuit de
raadscommissie bestuur en financiën is het verzoek gekomen om het jaarverslag op 11 september
2018 te bespreken. Hiervoor is Han Kleefman reeds uitgenodigd om toelichting te geven namens de
Adviescommissie bezwaarschriften.
Communicatie en Participatie
Vermelding in Raadsinformatiebrief met link en desgewenst publicatie van jaarverslag op website met
nieuwsbericht.
Raadsinformatiebrief
De gemeente Stichtse Vecht kent een onafhankelijke Adviescommissie bezwaarschriften. Deze
commissie adviseert de raad, burgemeester en het college over de te nemen beslissing op
bezwaarschriften. De commissie heeft een Jaarverslag uitgebracht over het kalenderjaar 2017. In dat
Jaar zijn in totaal 489 bezwaarschriften ter behandeling aan de commissie voorgelegd. In 2017 heeft
de commissie in totaal 174 adviezen uitgebracht. In 58 gevallen werd geadviseerd de bezwaren niet
ontvankelijk te verklaren. In 43 gevallen adviseerde de commissie tot herroeping van het bestreden
besluit. In 73 gevallen werd geadviseerd het bestreden besluit in stand te laten, al dan niet na herstel
van gebreken. De commissie heeft in het Jaarverslag een aantal aanbevelingen gedaan aan het
college in de hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de verhoging van de (Juridische)
kwaliteit van besluiten. Het Jaan/erslag Adviescommissie bezwaarschriften 2017 zal via onderstaande
link te raadplegen zijn.
Financiële paragraaf
Er zijn geen financiële gevolgen.
Juridische paragraaf
Artikel 23 van de Verordening Adviescommissie bezwaarschriften Stichtse Vecht 2016 is de basis
voor het jaarverslag.
Risicoparagraaf
Op dit moment zijn geen specifieke risico's bekend.
Duurzaamheidsaspecten
Bij het aanbieden van het jaarverslag 2017 zijn geen specifieke duurzaamheidsaspecten bekend.
Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.

Pagina 5 van 5

