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ONDERWERP

Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2018 van de commissie bezwaarschriften aan. In het 
jaarverslag vindt u informatie over het aantal behandelde bezwaarschriften, de 
behandeltermijnen en de uitkomst van de bezwaarschriftenprocedure. Verder geeft de 
commissie bezwaarschriften haar conclusies en aanbevelingen. Wij hebben de aanbevelingen 
van de commissie overgenomen. In deze brief vindt u een samenvatting van het jaarverslag en 
geven wij aan wat we met de aanbevelingen uit het jaarverslag willen doen.  

Inleiding 
De gemeente Vlissingen heeft een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. De commissie 
behandelt bezwaarschriften over besluiten zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. Dat 
kunnen besluiten zijn van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de 
burgemeester. Daarbij gaat het over een breed scala aan onderwerpen: van WMO-zaken tot 
omgevingsvergunningen, van personele besluiten tot gebiedsverboden et cetera. De taak van de 
commissie is om het bestuursorgaan dat een besluit heeft genomen te adviseren over het te 
nemen besluit op bezwaar. Verder hoort de commissie de bezwaarmaker en andere 
belanghebbenden.

Cijfers 
In het jaar 2018 zijn er in totaal 72 bezwaarschriften ingediend. Daarvan zijn er 30 door de 
bezwaarmaker ingetrokken. In 2018 heeft de commissie 31 adviezen uitgebracht. 

In de 31 zaken uit 2018 waarin de commissie advies uitbracht, is als volgt geadviseerd:
- Bezwaar ongegrond: 14
- Bezwaar gegrond:   7
- Niet ontvankelijk:   7
- Heroverweging met inachtneming van het advies 3 

De meeste bezwaarschriften werden ingediend tegen omzettingsvergunningen op grond van de 
huisvestingsverordening (12), over de toepassing van de WMO (10) en over personeelsbesluiten 
(10).
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Tijdige besluitvorming is een belangrijk aandachtspunt: in 14 gevallen werd op tijd besloten, 
in 17 gevallen is de beslistermijn niet gehaald. In 3 van de 17 zaken was het advies van de 
commissie niet tijdig en kon verweerder daardoor niet tijdig besluiten. 

Conclusies en aanbevelingen 
De commissie geeft een aantal conclusies en aanbevelingen. Zo stelt de commissie vast dat 
vrijwel altijd een verweerschrift namens het verwerend bestuursorgaan (hierna: verweerder) 
wordt ingediend. De commissie is hier blij mee, omdat dit de effectiviteit van de hoorzitting ten 
goede komt. 

Over de kwaliteit van de proceshouding geeft de commissie aan dat deze per zaak verschilt. 
Daarom adviseert zij verweerder hierover richtlijnen mee te geven aan de ambtenaren die naar 
hoorzittingen gaan. 

De commissie ziet dat verweerder aandacht besteedt aan het goed motiveren van een besluit. In 
sommige gevallen geeft de commissie hierover in haar advies nog aanbevelingen. De commissie 
vindt het belangrijk dat die adviezen bij soortgelijke besluiten in de toekomst (en in andere 
gevallen) ook worden meegenomen. Daarom adviseert de commissie verweerders na te gaan 
hoe dat in de werkprocessen kan worden verankerd, zodat de kwaliteit van de besluitvorming 
elke keer beter wordt. 
In sommige gevallen baseert verweerder een besluit op een advies van een derde (bijvoorbeeld 
de politie). In gevallen dat verweerder zelf beoordelingsvrijheid heeft en dus een afweging moet 
maken, vindt de commissie het van belang dat verweerder zich zelf een eigen oordeel blijft 
vormen en het advies interpreteert. De commissie vindt het verder van belang dat verweerder, 
als zij beoordelingsvrijheid heeft, niet alleen een zuiver juridische afweging maakt, maar alle 
omstandigheden bij zijn besluitvorming betrekt. 

De commissie ervaart het verder als positief wanneer de bereidwilligheid om ook tijdens de 
hoorzitting nog een oplossing te zoeken, groot is. Dat is nu al regelmatig zo. De commissie 
adviseert hier ook in de toekomst aandacht aan te besteden.

De commissie vraagt aandacht voor het feit dat in 17 gevallen geen tijdige besluitvorming 
heeft plaatsgevonden. De commissie trekt lering uit het feit dat de commissie in drie gevallen 
(over bezwaren uit januari 2018) ook zelf niet tijdig heeft geadviseerd. De commissie geeft 
aan dat het gevolg van niet tijdig beslissen is dat bezwaarmakers erg lang moeten wachten 
op een beslissing, terwijl het voor bezwaarmakers van belang is om snel duidelijkheid te 
krijgen. Tijdige besluitvorming draagt bovendien bij aan de indruk van burgers dat hun 
bezwaar serieus genomen wordt. De commissie beveelt daarom aan dat voor tijdigheid door 
de gemeente een concrete doelstelling gehanteerd wordt, bijvoorbeeld dat in een 
kalenderjaar op 90 % van de bezwaren tijdig een beslissing op bezwaar wordt genomen 
(met een streefwaarde van 100 %). Verder beveelt de commissie aan dat binnen de 
gemeente de komende periode breed aandacht aan tijdige besluitvorming wordt besteed. 

Ten slotte heeft de commissie geconstateerd dat de besluitvorming van de gemeente het 
afgelopen jaar is verbeterd, bijvoorbeeld (maar niet alleen) op het vlak van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning en de Huisvestingsverordening. De commissie prijst het 
gegeven dat de gemeente aan continue verbetering onderhevig is. 

Acties naar aanleiding van het jaarverslag 
Wij hebben de aanbevelingen van de commissie overgenomen. Door verder met de 
aanbevelingen van de commissie aan de slag te gaan, willen we zorgen dat de besluitvorming 
van de gemeente en het optreden bij de bezwaarschriftencommissie steeds beter wordt, zowel 
qua inhoud als qua procedure. 

Allereerst worden de ambtenaren van de gemeente over de inhoud van het jaarverslag 
geïnformeerd door een bericht op het intranet. Aan de teamleiders van de betrokken teams wordt
gevraagd om het jaarverslag bij de teamleden onder de aandacht te brengen en de 
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aanbevelingen en complimenten van de commissie teambreed te bespreken. Gevraagd wordt 
daarbij expliciet aandacht te besteden aan het belang van tijdige besluitvorming. 

Voor beslissingen in 2020 wordt als doelstelling een minimum tijdigheidspercentage van 
90% van de beslissingen op bezwaar gehanteerd (en wordt gestreefd naar 100% tijdigheid). 
Om dat te kunnen halen zetten we een aantal extra concrete stappen, waarbij het voortraject 
wordt bekort (hoorzittingen worden sneller ingepland), teamleiders bij het proces worden 
betrokken en er breed aandacht wordt gevraagd voor tijdigheid van de besluitvorming. 
Daarnaast gaan we ook met de teamleiders inventariseren wat eventuele knelpunten zijn die 
aan tijdige besluitvorming in de weg staan; daar waar mogelijk worden deze knelpunten ook 
verholpen. De aandacht voor dit thema past in het concernplan, waarin dienstverlening als 
uitgangspunt en het op orde hebben van rollen en processen speerpunten zijn. Bij het 
maken van de teamplannen voor komend jaar wordt concreet aandacht gevraagd voor de 
vertaling van het concernplan, juist ook daar waar het de tijdigheid van besluitvorming 
betreft.

Ten slotte zal er door het cluster Juridische zaken in het eerste kwartaal van 2020 een cursus 
worden georganiseerd voor de ambtenaren die geregeld met bezwaarschriften te maken krijgen. 
Daarin worden de adviezen van de commissie verwerkt.  

Jaarverslag 2020
Het jaarverslag is enkele jaren (sinds 2012) door beperkte ambtelijke capaciteit niet 
gemaakt. Hierdoor moest dit jaar het spreekwoordelijke wiel opnieuw worden uitgevonden. 
Doelstelling voor volgend jaar is het sneller kunnen aanbieden van het jaarverslag aan uw 
raad. Omdat het jaarverslag echter ook niet direct na afloop van het kalenderjaar kan 
worden gemaakt (vanwege het feit dat een bezwaarschriftenprocedure –ook bij tijdige 
besluitvorming- een langere doorlooptijd kent), zal gestreefd worden naar het aanbieden van 
het verslag en de nota uiterlijk voor het zomerreces. Op deze wijze kunnen de 
aanbevelingen van de commissie nog in de tweede helft van het lopende jaar worden 
meegenomen.

Communicatie
Het jaarverslag is openbaar en wordt op de gemeentelijke website geplaatst. 

Wij vertrouwen erop u dat we u hiermee voldoende 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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Voorwoord 
 
De Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat tegen veel besluiten bezwaar kan worden 
gemaakt door een belanghebbende. Als bezwaar wordt gemaakt moet het bestuursorgaan 
dat het betreffende besluit heeft genomen tot een volledige heroverweging overgaan. Alle 
feiten en omstandigheden die bekend zijn op het moment dat de beslissing op bezwaar 
wordt genomen, moeten worden meegewogen. De commissie bezwaarschriften fungeert 
daarbij als adviescommissie voor de gemeenteraad, het college van burgemeester en 
wethouders en de burgemeester van de gemeente Vlissingen. 
  
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de commissie bezwaarschriften. Het jaarverslag heeft tot 
doel de bestuursorganen en de ambtelijke organisatie van de gemeente Vlissingen inzicht te 
geven in het aantal ingekomen en behandelde bezwaarschriften, de uitkomst daarvan en de 
onderwerpen waar de bezwaren betrekking op hadden. De commissie beveelt het 
jaarverslag van harte bij u aan. 
 
 
Vlissingen, 30 september 2019  
Ron Bustraan, voorzitter 
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1. De bezwaarschiftencommissie 
 
1.1. De taak van de commissie 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan tegen een besluit beroep 
worden ingesteld bij de rechtbank. Men kan in de regel niet direct beroep instellen, eerst 
moet bezwaar worden gemaakt bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het 
bestuursorgaan heroverweegt het besluit op grondslag van het ingediende bezwaar. Om de 
bezwaarschriftenprocedure eenduidiger en meer gestructureerd te maken en kwalitatief te 
verbeteren is een bezwaarschriftencommissie ingesteld. De taak van de commissie is het 
bestuursorgaan te adviseren over het te nemen besluit op het bezwaarschrift en de 
bezwaarmaker en andere belanghebbenden te horen.  
 
De commissie adviseert niet over bezwaarschriften inzake belastingen en heffingen.  
 
De commissie is een onafhankelijke externe adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van 
de Awb.   
 
1.2. Samenstelling van de commissie 
In de periode van 1 januari 2018 tot 1 oktober 2018 had de commissie de volgende leden:  
- Dhr. mr. R.M.J. Bustraan (Ron);  
- Dhr. mr. P.I. Izeboud (Siem); 
- Mw. mr. J.E. Willeboordse (Lise); 
- Mw. mr. C.C. Janssen (Caroline). 
 
Mevrouw Janssen fungeerde deze periode als plaatsvervangend lid, de heer Bustraan trad 
op als plaatsvervangend voorzitter.  
 
Op 21 maart 2018 heeft de gemeenteraadsverkiezing plaatsgevonden. Op grond van artikel 
6, eerste lid van de Verordening commissie bezwaarschriften 2005 treden de voorzitter en 
de leden van de bezwaarschriftencommissie af op de dag van het aftreden van de raad. 
Totdat in hun opvolging is voorzien, blijven commissieleden hun functie vervullen.  
 
Twee leden, te weten mevrouw mr. J.E. Willeboordse en de heer mr. R.M.J. Bustraan, waren 
beschikbaar voor herbenoeming. Na een sollicitatieprocedure zijn ook twee nieuwe 
commissieleden benoemd, namelijk mevrouw mr. F.S. Alting-Landa en mevrouw mr. 
D.C.T.M. Martens. 
 
Per 1 oktober 2018 was de samenstelling van de commissie als volgt:  
- Dhr. mr. R.M.J. Bustraan (Ron)  
- Mw. mr. J.E. Willeboordse (Lise) 
- Mw. mr. D.C.T.M. Martens (Diana) 
- Mw. mr. F.S. Alting-Landa (Fleur) 
 
De heer Bustraan trad op als voorzitter. Mevrouw A. Bouziani-Akdim en mevrouw mr. M. 
Tange-Visser waren gedurende het hele jaar 2018 secretaris van de commissie 
bezwaarschriften. Mevrouw L. Hamelink verzorgde de administratieve ondersteuning.  
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2. Behandeling bezwaarschriften  
 
De behandeling van een bezwaarschrift gaat volgens de hierna beschreven procedure.  
 
Fase voor de hoorzitting  
Bezwaarschriften die worden ontvangen en waarvoor de commissie bevoegd is, worden 
door het bestuursorgaan in handen gesteld van de commissie. Als eerste komen bezwaren 
bij de secretaris van de commissie terecht. De secretaris controleert de ontvankelijkheid van 
het bezwaarschrift en bevestigt de ontvangst van het bezwaarschrift aan de indiener.  
 
Een bezwaarschrift moet aan bepaalde eisen voldoen om ontvankelijk te zijn (artikel 6:5 
Awb). Het moet worden ondertekend en moet tenminste de naam en het adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt 
en de gronden van het bezwaar bevatten. Hiernaast moet de indiener van het 
bezwaarschrift belanghebbende zijn bij het bestreden besluit (artikel 8:1 en artikel 7:1 Awb).  
 
Als dit mogelijk is, wordt in de ontvangstbevestiging alvast de datum van een eventueel te 
houden hoorzitting aangegeven. Als het bezwaarschrift (nog) niet voldoet aan de wettelijke 
eisen wordt de indiener bij de ontvangstbevestiging in de gelegenheid gesteld het 
bezwaarschrift aan te vullen of toe te lichten. Het secretariaat brengt de betreffende 
vakafdeling en de eventuele derde-belanghebbenden (bijvoorbeeld een vergunninghouder) 
van de ontvangst van het bezwaarschrift op de hoogte en verzoekt de vakafdeling om de op 
de zaak betrekking hebbende stukken.  
 
Regelmatig leidt een bezwaarschrift ertoe dat alle betrokkenen, voorafgaand aan een 
eventueel te plannen behandeling door de commissie, (opnieuw) met elkaar in gesprek 
gaan. Soms kan de kwestie alsnog in goed overleg worden opgelost en wordt het 
bezwaarschrift ingetrokken.  
 
Nadere stukken kunnen tot tien dagen voor de zitting worden ingediend (artikel 7:4 lid 1 
Awb). In deze periode ligt ook het procesdossier (alle verzamelde documenten omtrent de 
zaak) ter inzage. Van de mogelijkheid om het dossier in te zien wordt in de praktijk niet vaak 
gebruik gemaakt.  
 
De hoorzitting 
Tijdens deze hoorzittingen worden bezwaarmaker(s), eventuele derde-belanghebbenden en 
verweerder in de gelegenheid gesteld om inhoudelijk te reageren op het ingediende 
bezwaar. De commissieleden stellen daarbij vragen over hetgeen wordt besproken en over 
de stukken in het procesdossier. De hoorzittingen zijn in beginsel openbaar, tenzij de 
commissie besluit om achter gesloten deuren te horen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij zaken 
die de persoonlijke levenssfeer van belanghebbenden (kunnen) raken, zoals bij zaken 
omtrent sociale wetgeving (Wmo), personeelszaken of zaken waarin politiegegevens een rol 
spelen. Van de hoorzitting wordt met toestemming van de aanwezigen een audioverslag 
gemaakt.   
 
In de praktijk maken bijna alle bezwaarmakers gebruik van de mogelijkheid om te worden 
gehoord.  
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Advisering  
Na afloop van de hoorzittingen vindt, achter gesloten deuren, de beraadslaging plaats. De 
commissie brengt aan het bestuursorgaan advies uit over het bezwaarschrift.  
 
Het bestuursorgaan neemt, op basis van het advies van de commissie, een beslissing op het 
ingediende bezwaarschrift. Het advies van de commissie is niet bindend. Het bestuursorgaan 
kan van dit advies afwijken, maar moet de afwijkingen dan wel motiveren (artikel 7:13 lid 7 
Awb).  
 
Het advies van de commissie wordt als bijlage bij de beslissing op het bezwaarschrift aan 
bezwaarmaker en eventuele andere belanghebbenden verzonden. 
 
Na ontvangst van de beslissing op bezwaar, kan de bezwaarmaker er voor kiezen om beroep 
in te stellen bij de rechtbank. Bezwaarmaker wordt daar door verweerder op gewezen in de 
beslissing op bezwaar.  
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3. Beslistermijnen  
 
Voor de afhandeling van een bezwaarschrift geldt een termijn van twaalf weken, gerekend 
vanaf de dag waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. 
Deze termijn wordt van rechtswege opgeschort in de periode dat een indiener in de 
gelegenheid wordt gesteld om een verzuim in het bezwaarschrift te herstellen. De 
opschorting duurt tot het moment dat het verzuim is hersteld of de daarvoor gestelde 
termijn ongebruikt is verstreken. De beslistermijn kan, zonder instemming van de 
belanghebbenden, voor ten hoogste zes weken worden verdaagd. Verder uitstel is, onder 
andere, mogelijk als alle belanghebbenden hiermee instemmen of als de indiener van het 
bezwaarschrift hiermee instemt en andere belanghebbenden door dit uitstel niet in hun 
belangen kunnen worden geschaad (artikel 7:10 Awb).  
 
Het bestuursorgaan is primair verantwoordelijk voor het naleven van de beslistermijnen. De 
behandelingstermijn bij de commissie telt hierbij echter wel mee. Het halen van de 
beslistermijnen is hiermee min of meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het 
betreffende bestuursorgaan en de commissie.  
 
Vanaf 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking 
getreden en is de Algemene wet bestuursrecht gewijzigd. Deze regeling houdt in dat als niet 
tijdig wordt besloten, een indiener van een bezwaarschrift een ingebrekestelling aan het 
bestuursorgaan kan sturen. Neemt het bestuursorgaan na een ingebrekestelling binnen 
veertien dagen een beslissing op het bezwaarschrift, dan voorkomt het dat het een 
dwangsom moet betalen. Daarna gaat er een dwangsom lopen, die oploopt per dag dat niet 
is besloten (maximaal 42 dagen). Ook kan in dat geval bij de bestuursrechter op korte 
termijn een besluit (eveneens onder het opleggen van een dwangsom aan het 
bestuursorgaan) worden afgedwongen. 
  
Sinds 1 oktober 2016 is deze dwangsomregeling niet meer van toepassing bij beslissingen op 
bezwaarschriften in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet hergebruik 
van overheidsinformatie.  
 
Van de 31 bezwaarschriften  uit 2018 (waarbij de hoorzitting in 2018 plaatsvond) en waarover 
advies is uitgebracht, is in 14 gevallen binnen de wettelijke termijn een beslissing op het 
bezwaarschrift genomen. In 14  gevallen is buiten de wettelijke termijn een beslissing op 
bezwaarschrift genomen. In drie gevallen is tot op heden nog geen beslissing op bezwaar 
genomen (de wettelijke beslistermijn is in die gevallen al verstreken).  
 
In de 17 gevallen dat er een beslissing op bezwaar buiten de beslistermijn is genomen (of nog 
moet worden genomen), zat er in 11 gevallen 8 weken of langer tussen het moment waarop 
de commissie het advies uitbracht en de datum waarop er een beslissing op bezwaar door 
verweerder is genomen.  
In drie gevallen was het advies van de commissie niet tijdig genoeg, waardoor verweerder het 
besluit niet tijdig kon nemen. Dit betrof allemaal bezwaren die in januari 2018 binnenkwamen; 
hierna is door de commissie steeds tijdig geadviseerd.  
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4. Resultaten 
 
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de werkvoorraad per 1 januari 2018 en het aantal nieuw 
ingediende bezwaren in 2018. 
 
4.1. Termen 
De termen gegrond, ongegrond en niet-ontvankelijk worden hieronder kort uitgelegd,  
tevens wordt er een korte toelichting gegeven op de ingetrokken bezwaarschriften en de 
doorzending van bezwaarschriften.  
 
Gegrond  
Als de bezwaren gegrond worden geacht, wordt het bestuursorgaan geadviseerd tegemoet 
te komen aan de bezwaren en het primaire besluit te herroepen. Bezwaren die gedeeltelijk 
gegrond zijn bevonden zijn in dit jaarverslag eveneens opgenomen als zijnde gegrond.  
 
Ongegrond  
Het primaire besluit behoeft niet te worden herroepen.  Er wordt niet tegemoet gekomen 
aan de bezwaren. Het kan wel zijn dat de motivering van het primaire besluit moet worden 
verbeterd. In dat opzicht is het bezwaar dan weliswaar terecht voorgedragen, maar van een 
formele gegrondverklaring spreken we pas als het besluit moet worden herroepen.  
 
Niet-ontvankelijk  
Bij het ‘’niet-ontvankelijk’’ zijn van een bezwaar kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de 
situatie dat het bezwaarschrift niet binnen de daarvoor gestelde termijn van zes weken is 
ingediend en er geen redenen door de bezwaarmaker zijn aangevoerd die de 
termijnoverschrijding kunnen rechtvaardigen. Of wanneer iemand op een te grote afstand 
woont van de activiteit waarvoor vergunning is verleend en om die reden niet als 
belanghebbende kan worden aangemerkt. Aan een inhoudelijke beoordeling van de 
bezwaren komt de commissie dan niet toe.  
 
Ingetrokken bezwaarschriften  
Hier gaat het om gevallen waarin het bezwaarschrift door de indiener is ingetrokken, 
bijvoorbeeld na een positief gesprek met verweerder of de vergunninghouder.   
 
4.2. Werkvoorraad op 1 januari 2018 
Op 1 januari 2018 waren er nog drie bezwaarschriften (uit 2017) in behandeling waarin of 
nog een beslissing op bezwaar moest worden genomen of nog door de commissie moest 
worden geadviseerd. Deze zijn in de loop van 2018 behandeld. Van deze bezwaarschriften is 
er één ongegrond, één gegrond en één niet-ontvankelijk verklaard. 
 
4.3. Nieuwe bezwaarschriften in 2018 
In 2018 zijn in totaal 72 bezwaarschriften ingediend, hiervan zijn er 30 ingetrokken, 31 
behandeld en elf voor verdere afhandeling (zoals de hoorzitting) naar 2019 geschoven.  
 
Van de elf zaken die voor afhandeling naar 2019 zijn verschoven zijn er vijf aangehouden, 
omdat partijen met elkaar in overleg zijn. In de overige zes zaken heeft in 2019 een 
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hoorzitting plaatsgevonden en is een beslissing op bezwaar genomen. Drie bezwaarschriften 
zijn ongegrond verklaard en 3 bezwaarschriften zijn niet ontvankelijk verklaard.   
 
 
Tabel 1. Aantallen 

Aantallen  

Bezwaarschriften uit 2017 3 

Aantal ingediende bezwaarschriften 2018 72 

Aantal bezwaarschriften van het jaar 2017 waarover advies is uitgebracht 3 

Aantal bezwaarschriften van het jaar 2018 waarover advies is uitgebracht 31 

Aantal ingetrokken bezwaarschriften van het jaar 2018 30 

Lopende zaken (hoorzitting etc.) naar 2019 11 

 
Tabel 2. Gemiddelde doorlooptijd in weken, gerekend vanaf het einde van de 
bezwaartermijn 

Doorlooptijd  

Vanaf datum indienen bezwaarschrift tot aan hoorzitting 8 weken 

Vanaf datum hoorzitting tot advisering commissie 6 weken 

Vanaf datum advisering tot beslissing op bezwaar 8 weken 

Vanaf datum einde bezwaarmijn tot beslissing op bezwaar* 21 weken 

*Deze termijn is soms langer omdat partijen in goed overleg de zaak aanhouden. In de 
berekening zijn de drie bezwaren waarop nog geen beslissing is genomen niet meegenomen.  
 
Tabel 3. De conclusie van de uitgebrachte adviezen 2017 

Uitgebrachte adviezen commissie 2017  

Ongegrond 1 

Gegrond 1 

Gedeeltelijk gegrond 0 

Niet-ontvankelijk 1 
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Tabel 4. De conclusie van de uitgebrachte adviezen 2018 

Uitgebrachte adviezen commissie 2018  

Ongegrond 14 

Gegrond 7 

Gedeeltelijk gegrond 0 

Niet-ontvankelijk 7 

Advies tot heroverweging met inachtneming van het advies 3  

 
Tabel 5. Bezwaarschriften ingedeeld naar onderwerp 
 

Onderwerp-rechtsgebied Afdeling 
Aantal 
bezwaarschriften 

Bestuursorgaan 

Afvalverwijdering Bedrijf en beheer 3  College van B&W 

Afwijzing schadevergoeding Bedrijf en beheer 1  College van B&W 

Drank en Horecawet Dienstverlening 1 College van B&W 

Exploitatievergunning Dienstverlening 1  College van B&W 

Gebiedsverbod/ontzegging Dienstverlening 4  Burgemeester 

Geluid 
Ruimte en 
Samenleving 

2 College van B&W 

Gemeentelijke 
basisadministratie/ BRP / 
briefadres / paspoort 

Dienstverlening 4 College van B&W 

Handhaving  Dienstverlening 3 College van B&W 

Intrekking gehandicapten 
parkeerkaar   

Dienstverlening 1 College van B&W 

Leerplicht 
N.v.t., advisering 
Archipelschool1 

1 
bestuur 
Archipelschool 

(huis)Nummeraanduiding Beheer en bedrijf 1 College van B&W 

Omgevingsvergunning  Dienstverlening 8 College van B&W 

Omzettingsvergunning Dienstverlening 12 College van B&W 

Opiumwet Dienstverlening 2 Burgemeester 

P&O Bedrijf en beheer 10   College van B&W 

Subsidie Dienstverlening 2 College van B&W 

                                                
1 Op verzoek van de Stichting Archipelscholen brengt de commissie bezwaarschriften ook advies uit aan 

bezwaarschriften tegen besluiten die door de Archipel Scholen zijn genomen.  
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Verkeersbesluit 
Ruimte en 
Samenleving  

4 College van B&W 

Wet maatschappelijke 
ondersteuning 

Ruimte en 
Samenleving 

10   College van B&W 

Wet openbaarheid van bestuur Bedrijf en beheer 2 College van B&W 

 
*NB de bezwaarschriften met betrekking tot de WMO worden in bovenstaand overzicht en in 
de grafiek toebedeeld aan de afdeling Ruimte en Samenleving. Feitelijk worden de besluiten 
over de WMO in mandaat genomen door Porthos.  Het besluit van de Archipel school is in 
onderstaande grafiek niet meegenomen.  
 
  Grafiek 1. Bezwaarschriften naar gemeentelijke afdeling  

38

17

16

bezwaarschriften naar afdeling

Dienstverlening Bedrijf en Beheer Ruimte en Samenleving

 
 
 
 
 
 



11 

 

5.  (Hoger) beroepzaken 
 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de in 2018 ingestelde beroepen bij de 
rechtbank tegen de beslissingen op bezwaar en de hoger beroepen.   
 
Verzoeken om een voorlopige voorziening zijn buiten beschouwing gelaten, omdat daarbij 
doorgaans het primaire besluit ter discussie staat en niet een op een commissieadvies 
gebaseerde beslissing op bezwaar.  
 
Beroepszaken  
In 2018 is er in zes zaken beroep ingesteld. Twee daarvan zijn ingetrokken.  1 beroep is 
ongegrond verklaard. 1 beroep is door de rechter gegrond verklaard, maar hierbij zijn de 
rechtsgevolgen in stand gelaten (het besluit was inhoudelijk juist). Op 2 beroepsprocedures is 
nog niet door de rechter beslist.  
De uitkomst van de nog lopende beroepsprocedures wordt meegenomen in het verslag over 
het jaar 2019. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 
 
Verweerschriften 
De commissie stelt er prijs op dat in nagenoeg alle dossiers een verweerschrift wordt 
toegevoegd en veelal middels een vast format wordt vormgegeven. Dit komt de effectiviteit 
van de hoorzitting ten goede omdat bij het bekend zijn van zowel de bezwaargronden als de 
verweergronden snel tot de kern van het geschil kan worden gekomen en een goede 
voorbereiding van de hoorzitting daardoor mogelijk wordt gemaakt. 
 
Vertegenwoordiging 
De commissie constateert dat de kwaliteit en de proceshouding voor wat betreft de 
vertegenwoordiging van het college tijdens de hoorzitting verschilt per zaak. De commissie 
beveelt op dit punt aan hierover namens het college duidelijke richtlijnen mee te geven aan 
de gemeentelijke vertegenwoordigers.  
 
Motivering van besluiten 
Een erg belangrijk onderdeel van zorgvuldige besluitvorming is een deugdelijke motivering in 
de overwegingen van een besluit. De commissie constateert dat het college aan dit 
belangrijke uitgangspunt de nodige aandacht besteedt, maar ook dat dit in bepaalde 
gevallen voor verbetering vatbaar is. Daar waar het advies “ongegrond onder verbetering 
van de motivering” luidt, gaat de commissie ervan uit dat verweerder bij een volgend 
soortgelijk besluit direct in het primaire besluit een deugdelijke motivering aanbrengt. 
Overigens geldt dit aangenomen leereffect ook voor andere vormen van advies waaruit 
verweerder af kan leiden dat haar besluiten voor verbetering vatbaar zijn. De commissie 
beveelt aan om na te gaan in hoeverre dit in de werkprocessen van de verschillende 
organisatieonderdelen daadwerkelijk is geborgd om zodoende de kwaliteit van de 
besluitvorming continu te kunnen blijven verbeteren. 
 
Verwijzing naar een advies van een derde partij  
De commissie stelt vast dat bij bepaalde besluiten, een beoordelingsvrijheid dient te worden 
ingevuld door het bestuursorgaan. De commissie heeft opgemerkt dat die 
beoordelingsvrijheid soms wordt ingevuld met een verwijzing naar een advies. De commissie 
beveelt aan om in die gevallen waarin een beoordelingsvrijheid aanwezig is, een 
eigenstandig oordeel te vormen.  Daarbij moeten adviezen van derden worden 
geïnterpreteerd en uiteindelijk leiden tot een eigenstandige beoordeling (dit geldt 
bijvoorbeeld voor besluiten die gebaseerd zijn op politierapportages). 
 
Wijze van invullen beoordelingsvrijheid 
In bepaalde gevallen heeft een bestuursorgaan een beoordelingsvrijheid bij het nemen van 
een besluit. Dan moet bijvoorbeeld de vraag worden behandeld of zich bijzondere 
omstandigheden voordoen, op basis waarvan verweerder moet afwijken van haar vaste 
beleid.  
 
De commissie stelt vast dat die beoordelingsvrijheid bij bepaalde besluiten wordt ingevuld 
vanuit een strikt juridische overweging of een handelswijze van verweerder al dan niet is 
toegestaan. Voor de invulling van een beoordelingsvrijheid is dit onvoldoende. Immers, het 
antwoord op de vraag of een bepaalde handelswijze is toegestaan, laat onverlet dat een 
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andere handelswijze soms ook is toegestaan en dat vergt een eigenstandige afweging 
omtrent de relevante feiten en af te wegen belangen. De commissie benadrukt dat dit, 
hoewel binnen juridische randvoorwaarden, niet een strikt juridische afweging is, ook 
andere relevante belangen dienen te worden betrokken. In de motivering dient hiervan blijk 
worden gegeven. 
 
Oplossingsgerichtheid 
De commissie merkt voorts op dat in sommige gevallen de bereidwilligheid van verweerder 
om ook tijdens de hoorzitting nog een oplossing te zoeken groot is. Dit komt alle 
procespartijen ten goede. De commissie adviseert de gemeente Vlissingen om hier in de 
toekomst aandacht aan te blijven besteden in die zin dat verweerder in zaken op alle 
beleidsterreinen de mogelijkheden hiervoor verkend. 
 
Aanbeveling tijdige besluitvorming  
In een aantal gevallen aan het begin van de verslagleggingsperiode (3) was de commissie zelf 
de oorzaak van niet tijdige besluitvorming door het bestuursorgaan. De commissie trekt hier 
lering uit en is alert op tijdige advisering. In maar liefst 14 gevallen heeft het bestuursorgaan 
niet tijdig een beslissing op bezwaar genomen, terwijl er wel tijdig advies was uitgebracht. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat van de mogelijkheid om te verdagen in nagenoeg alle 
gevallen gebruik wordt gemaakt en dat de overschrijding van de termijn dan nog steeds in 
een substantieel aantal zaken niet gering is. Dat betekent dat bezwaarmakers erg lang 
moeten wachten op de uitkomst van hun bezwaarschrift, terwijl het voor hen van belang is 
om tijdig duidelijkheid te verkrijgen in hun zaak. De commissie beveelt aan om hier breed 
aandacht aan te besteden in de gemeentelijke organisatie. Om als burger niet de indruk te 
krijgen dat men niet serieus genomen wordt, is tijdige besluitvorming een belangrijke 
voorwaarde. De commissie beveelt daarom aan om voor beslissingen op bezwaar een 
concrete doelstelling te gaan hanteren, waarbij 100% tijdigheid altijd een streefwaarde zal 
zijn, maar waarbij een minimaal tijdigheidspercentage van bijvoorbeeld 90 % zou kunnen 
gelden. De commissie vreest dat het enkel vestigen van aandacht hierop in algemene zin, 
wellicht nog steeds niet het gewenste effect teweeg brengt.  
 
Kwaliteitsverbetering 
In verschillende domeinen constateert de commissie dat de gemeente, onder meer naar 
aanleiding van bezwaarzaken, haar primaire besluitvorming verbeterd. Dit was in 2018 
bijvoorbeeld het geval in het domein WMO en de Huisvestingsverordening (niet limitatief). 
In die zin ziet de commissie dat de kwaliteit van de besluitvorming door bestuursorganen 
van de gemeente Vlissingen aan continue verbetering onderhevig is. De commissie prijst dit 
gegeven. 
 
  


	11112019 RIB Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2018
	11112019 RIB Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2018 bijlage rappor



