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Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2019
Geachte raadsleden,
Hierbij bieden wij u namens de commissie bezwaarschriften het jaarverslag over het jaar 2019
aan. In het jaarverslag vindt u onder meer informatie over het aantal bezwaarschriften, de aard
van de advisering, de uitkomst van de procedures en de beslistermijnen. Verder geeft de
commissie bezwaarschriften haar conclusies en aanbevelingen. Wij hebben de aanbevelingen
van de commissie overgenomen.
Acties naar aanleiding van het jaarverslag
Om de kwaliteit van de besluitvorming en de besluitvormingsprocedure te waarborgen en
continu te verbeteren zal de ambtelijke organisatie met de aanbevelingen van de commissie
aan de slag gaan.
Verder zal aan de teamleiders van de betrokken teams worden gevraagd kennis te nemen van
het jaarverslag, de conclusies en aanbevelingen bij de teamleden onder de aandacht te
brengen en teambreed te bespreken.
Jaarverslag 2020
Vanwege een beperkte ambtelijke capaciteit en alle corona-perikelen is het helaas niet gelukt
dit jaarverslag eerder aan u aan te bieden. Doelstelling voor volgend jaar is het sneller kunnen
aanbieden van het jaarverslag aan uw raad. Omdat het jaarverslag niet direct na afloop van
een kalenderjaar kan worden gemaakt (vanwege het feit dat een bezwaarschriftenprocedure
een langere doorlooptijd kent), zal er naar gestreefd worden om het jaarverslag en de nota
uiterlijk voor het zomerreces aan u aan te bieden.
Communicatie
Het jaarverslag is openbaar en wordt op de gemeentelijke website geplaatst.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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