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Inleiding 
 
Voor u ligt het eerste jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften van de nieuwe gemeente 
West Betuwe. Dit verslag heeft betrekking op het jaar 2019 en bestrijkt de periode 1 januari 2019 tot en 
met 31 december 2019. Hierbij wordt inzicht gegeven in de aantallen, de onderwerpen en de resultaten 
van de in dit jaar ingediende bezwaarschriften. 
 
Artikel 19 van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente West Betuwe verplicht de 
commissie jaarlijks verslag van haar werkzaamheden aan de bestuursorganen van de gemeente uit te 
brengen. Daarmee verschaft de commissie inzicht in de aard en omvang van haar werkzaamheden en 
in de wijze waarop zij haar taak uitoefent. 
 
In dit jaarverslag wordt ingegaan op: 

 het aantal adviezen van de commissie; 

 het aantal malen dat de commissie heeft geadviseerd het bestreden besluit te 
herroepen of in stand te laten; 

 het aantal malen dat binnen, respectievelijk na, de termijn van 12 weken is geadviseerd; 

 het aantal malen dat het bestuursorgaan van de adviezen is afgeweken en 
de gronden waarop is afgeweken; 

 leeraspecten die door de commissie behandelde zaken opleveren; 

 algemene aanbevelingen van de commissie. 
 
De commissie hoopt dat het jaarverslag mede mag bijdragen aan de kwaliteit van besluitvorming in 
het primaire proces in de toekomst. 
 

 
Namens de commissie voor bezwaarschriften, 
 
 
 
 
 
 
mr. S. Gangabisoensingh, voorzitter. 
 
 
 
 
 
 
mr. C.W.M. Berendsen, voorzitter. 
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1.Taak en samenstelling van de commissie 
 
1.1 Taak van de commissie 
De commissie heeft tot taak advies uit te brengen over bezwaarschriften tegen besluiten van de 
bestuursorganen van de gemeente (burgemeester, college en raad,). De commissie adviseert niet over 
bezwaarschriften tegen personele besluiten, besluiten inzake belastingen of de Wet waardering 
onroerende zaken. 
 
Artikel 7:11 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) verplicht het bestuursorgaan het besluit 
waartegen bezwaar is gemaakt, op de grondslag van het bezwaar volledig te heroverwegen. De 
beoordeling in bezwaar mag dus niet beperkt blijven tot toetsing van de rechtmatigheid van het 
bestreden besluit, maar dient -binnen de grenzen van de wet- een volledig nieuwe afweging van 
belangen te omvatten. Dus ook de commissie dient bij haar beoordeling het besluit op de grondslag 
van het bezwaar volledig te heroverwegen. Die verplichting tot volledige heroverweging is ook bedoeld 
om gebreken in het bestreden besluit te kunnen herstellen. Dus als de commissie blijk geeft van 
gebreken -bij de totstandkoming van dat besluit of in bijvoorbeeld de motivering- die volgens de 
commissie met instandlating van het besluit goed te herstellen zijn, zal zij daartoe adviseren. In andere 
gevallen zal de aard van gebleken gebreken in het bestreden besluit zodanig kunnen zijn dat de 
commissie zal adviseren het besluit te herroepen en (zonodig) een nieuw besluit te nemen.  
 
De commissie komt tot haar advies door alle op het bezwaarschrift betrekking hebbende stukken te 
bestuderen en de bezwaarmaker(s), verweerder en derden-belanghebbenden in een zitting te horen. 
Het horen kan achterwege blijven als zonneklaar is dat het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk, 
kennelijk ongegrond of kennelijk gegrond is (artikel 7:3 van de Awb). 
Bij het besluit op bezwaar moeten nieuwe informatie en gewijzigde omstandigheden steeds worden 
meegewogen. Hetzelfde geldt uiteraard voor het advies van de commissie. De commissie is 
afhankelijk van volledige en tijdige informatievoorziening door partijen. Daarom dient het 
bestuursorgaan in het verweerschrift en tijdens de hoorzitting van de commissie op nieuwe informatie 
en gewijzigde omstandigheden in te gaan. Die tijdige informatie is nodig, zodat bezwaarmaker(s) en 
eventuele derden-belanghebbenden alle kans krijgen hierop voorafgaand en/of tijdens de zitting van 
de commissie adequaat te reageren. 
 
De commissie ziet het mede als haar taak op de zitting te bevorderen dat bij partijen over en weer 
meer begrip voor elkaars standpunten ontstaat en dat partijen ter zitting of daarbuiten zo mogelijk 
alsnog tot nadere afspraken of zelfs tot overeenstemming komen. 
 
1.2 Samenstelling van de commissie 
De hoorzittingen vinden plaats om de week op dinsdagavond. De gemeenteraad heeft in de 
verordening het aantal leden van de commissie bepaald op zes. De leden worden door het college 
benoemd via een open sollicitatieprocedure. De commissie heeft twee voorzitters. Het voorzitterschap 
rouleert. De samenstelling van de commissie per hoorzitting rouleert. Iedere bezwaarzaak wordt 
behandelend door één voorzitter en twee leden. 
 
Gedurende het verslagjaar 2019 was de samenstelling van de commissie als volgt: 
  
Voorzitter (roulerend):  de heer mr. S. Gangabisoensingh 
    de heer mr. C.W.M. Berendsen 
 
Leden (roulerend):  de heer mr. H.J.W. Leenen 
    de heer C. de Jongh 
    de heer mr. drs. M.J.M. Verhulst 
    de heer mr. D.J. Westhoven 
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1.3 Het bezwarensecretariaat 
Het secretariaat ondersteunt de commissie in haar werkzaamheden. Deze ondersteuning bestaat uit 
het toetsen van bezwaarschriften aan de vereisten van de Algemene wet bestuursrecht, het opvragen 
en checken van dossiers, het organiseren van hoorzittingen, het verzorgen van contacten en het 
voeren van correspondentie met partijen, het adviseren tijdens zittingen en het opstellen van 
conceptadviezen.  
 
Het secretariaat van de commissie is als onderdeel van het domein Strategie, Regie en Ondersteuning 
gepositioneerd binnen het team Juridische Zaken.  
 
Secretarissen:   mevrouw I. Drost  
    mevrouw C.W.J. van Rooijen 
Administratieve ondersteuning: mevrouw M. Keyzer 
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2. Bezwaarschriften 2019 in cijfers 
2.1 De adviezen van de commissie 
De adviezen van de commissie aan het bestuursorgaan kunnen zijn: bezwaren niet-ontvankelijk te 
verklaren, het bestreden besluit in stand te laten of het bestreden besluit te herroepen en een nieuw 
besluit te nemen. Ook adviseert de commissie over een toe te kennen kostenvergoeding als daarom 
door bezwaarmaker is verzocht. De hoogte van die vergoeding is bij wettelijke regeling bepaald. 
 
2.2 Bezwaren op onderwerp in beeld  
In 2019 zijn er 85 bezwaarschriften ingediend. In onderstaand schema worden de adviezen op 
onderwerp weergegeven.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderwerp 
bezwaarschrift 

Nader 
onder-
zoek voor 
besluit 

Besluit 
in 

stand 
laten 

Nieuw 
besluit 
nemen       

Niet-
ontvan-
kelijk 

Ingetrok-
ken 

Anders Niet op 
agenda 
commis
-sie 

Totaal 

Wabo bouwen 4 9  6 12  1 32 

Wabo handhaving 2 8 2 1 7   20 

Invordering handhaving  5      5 

Planschade  1   1   2 

Verkeer     1   1 

Milieu     1  1 2 

Bag  1      1 

Wet openbaarheid van 
bestuur 

 1      1 

Participatiewet/bijz.bijst
and 

 1   2   3 

Wet Maats. 
Ondersteuning 

 1 1  5   7 

Leerlingenvervoer   1     1 

Opiumwet handhaving  2      2 

Drank- en horecawet  1      1 

Anders      7  7 

Totaal 6 30 4 7 29 7 2 85 
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2.3 Hoeveelheid vergaderingen en uitgebrachte adviezen 
In 2019 heeft de commissie 14 vergaderingen gehouden, waarin gemiddeld 3 bezwaarschriften per 
vergadering zijn behandeld. Meestal waren er vooraf meer zaken gepland, maar zijn deze afgevallen 
nadat er (informele) gesprekken met bezwaarmakers/belanghebbenden zijn gevoerd. De commissie  
heeft –op grond van artikel 7:3 Awb- zonder bezwaarden te horen nog 6 keer geadviseerd om 
bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren. Het aantal bezwaarschriften waarover in 2019 advies 
is uitgebracht is 48.  
 
Op een rij: 
- 14 vergaderingen van de commissie bezwaarschriften; 
- 3 bezwaren per zitting behandeld;  
- 48 bezwaarschriften advies: 4 over besluiten voorbereid door het Domein Strategie, Regie en 

Ondersteuning, 1 over een besluit van het Fysiek Domein, 4 over besluiten van het Sociaal Domein 
en 39 over besluiten afkomstig van de ODR. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Informele oplossing 
Een belangrijke taak van (het secretariaat van) de bezwarencommissie is om te onderzoeken of het 
geschil op andere wijze, dus zonder advies van de commissie, kan worden opgelost (bijvoorbeeld door 
aanpassing van het besluit of via een informeel gesprek). 
 
In 2019 zijn in totaal 29 bezwaarschriften ingetrokken. Informeel overleg tussen de vakafdeling en 
bezwaarmaker(s) leidde 24 keer tot intrekking van het bezwaarschrift. In die gevallen hoefde er ook 
geen hoorzitting van de commissie plaats te vinden.  
Daarnaast zijn er nog 5 bezwaren ter zitting of na de zitting ingetrokken. Redenen voor de intrekkingen 
waren toezeggingen van vergunninghouders richting bezwaarmakers over aanpassingen in een 
bouwplan of toezeggingen namens het bestuursorgaan over het aanpassen van een besluit ten gunste 
van bezwaarmaker(s).  
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Het voorgaande betekent dat 34% van het totaal aantal bezwaarschriften, door het toepassen van pre-
mediationvaardigheden door medewerkers, is ingetrokken. De commissie ziet in toenemende mate  
een verschuiving van een proceduregerichte aanpak naar een oplossingsgerichte aanpak door de 
organisatie. 
 
2.5 Besluit in stand gebleven of herroepen 
Tot 2018 bracht de commissie adviezen aan het bestuursorgaan uit om bezwaren “ongegrond” of 
“gegrond” te verklaren. Binnen de regio Rivierenland is echter afgesproken niet meer van ongegronde 
of gegronde bezwaren te spreken. De commissie adviseert het bestuursorgaan nu om op basis van de 
ingediende bezwaren het besluit in stand te laten of te herroepen. Daarmee is aansluiting gezocht bij 
artikel 7:11 van de Awb.  
 
Bij 62% van de bezwaren waarover een inhoudelijk advies is uitgebracht (en waarop het 
bestuursorgaan inmiddels ook een besluit heeft genomen) heeft de commissie geadviseerd het 
bestreden besluit in stand te laten. Dit betekent overigens niet dat de commissie het bestuursorgaan 
adviseert de besluiten altijd ongewijzigd in stand te laten. Ook het afgelopen jaar heeft de commissie 
9 maal geadviseerd (de motivering van) besluiten aan te passen bij de beslissing op bezwaar.  
Naar het oordeel van de commissie moest 4 maal het besluit worden herroepen, omdat het niet 
zorgvuldig was voorbereid. Na nader onderzoek is er in 3 gevallen een nieuw besluit door het 
bestuursorgaan genomen en in 1 geval was dat niet noodzakelijk.     
 
2.6 Kostenvergoeding 
De commissie heeft in 2019 2 maal geadviseerd de kosten van de bezwarenprocedure te vergoeden.  
Deze adviezen heeft het bestuursorgaan overgenomen en de wettelijk verschuldigde kosten betaald 
aan bezwaarmakers. 
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3. De beslistermijn voor bezwaarschriften  
 
3.1 Gemiddelde termijn van advisering door de commissie 
De wettelijke termijn om door het bestuursorgaan op een bezwaarschrift te beslissen wordt gerekend 
vanaf het verstrijken van de wettelijke bezwaartermijn die bij het besluit hoort. De beslistermijn 
bedraagt, inclusief verdaging, maximaal 18 weken (12 weken + maximaal 6 weken verdaging).  
De commissie heeft bij alle bezwaarschriften binnen de beslistermijn advies uitgebracht. Na de 
gehouden hoorzitting is de gemiddelde termijn waarbinnen het advies van de commissie aan het 
bestuursorgaan wordt uitgebracht 3 weken.  
 
3.2 Overschrijding termijn en ingebrekestelling  
Nadat het bestuursorgaan het advies van de commissie heeft ontvangen, dient er zo snel mogelijk een 
beslissing te worden genomen op het bezwaarschrift. In 2019 is de maximale beslistermijn 15 maal 
overschreden door het bestuursorgaan. Dat heeft in alle gevallen te maken gehad met nader 
onderzoek (vaak uitgevoerd door derden) dat op basis van het advies van de commissie moest 
plaatsvinden, alvorens op het bezwaarschrift kon worden besloten. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
medische onderzoeken, archeologische onderzoeken, aanvullende planologische onderzoeken etc..  

In de meeste gevallen gaan bezwaarmakers akkoord met deze termijnoverschrijding. In 4 gevallen is 
het bestuursorgaan echter in gebreke gesteld wegens het niet tijdig beslissen op een bezwaarschrift. 
Wanneer er na zo’n ingebrekestelling niet binnen 2 weken een besluit volgt, wordt een dwangsom per 
dag verbeurd. De hoogte van de dwangsom is afhankelijk van de duur van de vertraging. Als de 
dwangsom gaat lopen gelden de volgende bedragen: 
- € 23 per dag voor de eerste 2 weken; 
- € 35 per dag voor de volgende 2 weken; 
- € 45 per dag voor de overige dagen. 
De dwangsom loopt uiterlijk 42 dagen en bedraagt maximaal € 1.442. 
In 1 geval was de ingebrekestelling te vroeg ingediend en was de beslistermijn nog niet voorbij, zodat 
geen dwangsom was verbeurd. Bij de overige 3 ingebrekestellingen zijn dwangsommen verbeurd voor 
het aantal dagen dat de beslistermijn voor deze bezwaren was overschreden.   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarverslag 2019 bezwaarschriftencommissie West Betuwe 10 

 
4. De reacties van het bestuursorgaan op de adviezen en kwaliteitstoets door de 
    rechter 
 
4.1 Reactie van bestuursorgaan op het advies van de commissie 
De commissie bracht meestal advies uit aan het college en in een enkel geval aan de burgemeester.  
In het verslagjaar hebben het college en de burgemeester alle adviezen en aanbevelingen onverkort 
overgenomen en als motivering voor de beslissing op het bezwaarschrift gebruikt.  
 
4.2 Rechterlijke toets 
Aan de hand van het oordeel van de rechter in beroep (meestal de rechtbank in Arnhem) of in hoger 
beroep (meestal de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en in andere gevallen de 
Centrale Raad van Beroep) kunnen de kwaliteit en de effectiviteit van de advisering door de 
commissie, en de besluitvorming van het bestuur naar aanleiding daarvan, enigszins worden 
afgelezen. Daarom volgen hierna enkele gegevens. Het gaat alleen over zaken waarover de commissie 
in 2019 advies heeft uitgebracht. 
 

 
 
 
Nu er in 7 zaken nog geen uitspraak is gedaan, is het moeilijk om reeds conclusies aan de uitspraken 
van de rechter te verbinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Ongegrond Gegrond Niet-
ontvankelijk 

Afge-
wezen 

Toege-
wezen 

nog geen 
uitspraak 

Ingetrokken Totaal                  

Uitspraak 
beroepschriften  
Rechtbank 

2     4  6 

Voorl.Voorz.Rechtbank   1 2 3   6 

Uitspraken RvS/CRvB 
ingesteld door burgers 

     3  3 

Voorl. voorz. 
RvS/CrvB ingesteld 
door burgers 

   4 1   5 

Totaal 2 0 1 6 4 7 0 20 
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5. Complimenten en aanbevelingen  
De bezwaarschriften die in het verslagjaar 2019 ter zitting van de commissie zijn behandeld en 
waarover zij de bestuursorganen heeft geadviseerd alsook wat daarover cijfermatig is aangegeven, 
geven aanleiding tot de volgende complimenten en aanbevelingen.  
 
5.1 Complimenten 
De commissie waardeert het dat de vertegenwoordigers van het bestuursorgaan vooraf  zorgen voor 
de (in de meeste gevallen tijdige) aanlevering van een verweerschrift, waarin vaak op een goede 
manier op de bezwaren wordt ingegaan. De commissie vindt dat deze werkwijze, vooral bij de meer 
complexe zaken, de kwaliteit tijdens de hoorzitting ten goede komt en partijen direct op elkaar kunnen 
reageren. De commissie waardeert het  als deze werkwijze in de toekomst wordt voortgezet. 
 
De commissie is enthousiast over het digitaal werken, waarmee meteen vanaf begin 2019 is gestart. 
De stukken voor een hoorzitting worden niet per post aan de commissieleden toegezonden, maar zijn 
digitaal te raadplegen via het programma “Ibabs”.  
 

Aan het begin van de zittingsperiode is afgesproken dat jaarlijks naar aanleiding van het jaarverslag 
een gesprek plaatsvindt tussen de voorzitters van de commissie en de burgemeester. De commissie 
stelt een dergelijk gesprek erg op prijs.  
 

Verder is de commissie tevreden over de ambtelijke ondersteuning door beide secretarissen en de 
administratieve ondersteuner. De hoorzittingen worden zo goed als mogelijk voorbereid en ook wordt 
de commissie tijdig en goed op de hoogte gehouden van allerlei zaken aangaande de 
commissie(vergaderingen). Tevens wordt er (inhoudelijk) veel zorg en aandacht besteed aan de 
behandeling van de bezwaren door de secretarissen. Daarbij valt de commissie de goede 
samenwerking en chemie tussen de 2 secretarissen op.  

De commissie waardeert ook de inspanningen van de verschillende gemeentelijke teams en de 
Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) om voor de ingediende bezwaren tot een oplossing te komen 
zonder inzet van de commissie. In totaal is 34% van de in 2019 ingediende bezwaarschriften 
ingetrokken na uitleg van het besluit, het herstellen van een fout in het besluit of het bieden van een 
pragmatische oplossing door het bestuursorgaan. Bij de besluitvorming valt nog kwaliteitswinst te 
behalen door de motivering van besluiten deugdelijker en beter leesbaar te maken voor 
geadresseerden. Tevens valt de communicatie hier nog te verbeteren.  
In het verlengde hiervan constateert de commissie dat door de inzet van de oplossingsgerichte 
aanpak een soort van filtering ontstaat. De zaken die nog wel aan de commissie worden voorgelegd, 
zijn over het algemeen de wat complexere zaken. 

 
5.2 Aanbevelingen 
De commissie heeft een belangrijke rol bij het bewaken van de (juridische) kwaliteit van de 
beslissingen van de gemeente. Niet alleen met haar adviezen over de aangevoerde bezwaargronden, 
maar ook met het geven van aanbevelingen hoopt de commissie bij te dragen aan de verhoging van de 
- juridische - kwaliteit van de beslissing op het bezwaarschrift of tot de verhoging van de kwaliteit van 
(de voorbereiding van) toekomstige besluiten. 
 
Alvorens een besluit wordt genomen dient een bestuursorgaan de relevante feiten en informatie te 
vergaren en de af te wegen belangen in ogenschouw te nemen. Een besluit dient vervolgens op een 
deugdelijke motivering te berusten. De commissie merkt op dat bij de heroverwegingen van de 
bestreden besluiten die in 2019 door de commissie zijn gedaan het bovenstaande niet bij alle 
besluiten in acht is genomen. De commissie is namelijk met enige regelmaat geconfronteerd met 
besluiten waarin bij het nemen van het bestreden besluit vooraf onvoldoende onderzoek heeft 
plaatsgevonden en/of besluiten die niet voorzien waren van een deugdelijke, genoegzame en/of 
begrijpelijke motivering. Als dit wordt geconstateerd dan is in de meeste gevallen het advies van de 
commissie dat het bestreden besluit in stand kan blijven, maar wel met een aangepaste motivering.  
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Dit draagt echter niet bij aan de rechtszekerheid en het vertrouwen dat de burger in het 
besluitvormingsproces heeft. De commissie vraagt daarom aandacht voor een goede zorgvuldige 
voorbereiding, belangenafweging en motivering in de primaire besluitvorming.  
 
Indien het bestuursorgaan beoordelingsvrijheid heeft bij de besluitvorming, vindt de commissie het 
belangrijk, dat het bestuursorgaan niet alleen een zuiver juridische afweging maakt, maar alle 
omstandigheden van het geval bij de besluitvorming betrekt. Het betrekken van deze omstandigheden 
dient expliciet in de besluittekst te gebeuren. 
 
Dit jaar is 70% van de bezwaren binnen de wettelijke termijn afgedaan. De termijnoverschrijding heeft, 
zoals eerder is aangegeven, in de meeste gevallen te maken gehad met nader onderzoek dat diende te 
worden verricht na de advisering door de commissie en voordat het bestuursorgaan op het bezwaar 
besliste.   
De commissie begrijpt dat het bestuursorgaan niet altijd invloed heeft op het verdere verloop van het 
onderzoek, maar vraagt toch om aandacht te hebben voor de termijnbewaking. Indien en voor zover 
termijnen niet gehaald kunnen worden dient daarover tijdig gecommuniceerd te worden richting 
bezwaarmakers en eventuele derde- belanghebbenden. Nu tasten bezwaarmakers soms lang in het 
duister over de verdere afhandeling van het bezwaarschrift. Tijdige besluitvorming draagt bij aan de 
indruk van inwoners dat hun bezwaar serieus wordt genomen. De commissie beveelt daarom aan dat 
voor tijdigheid door de gemeente een concrete doelstelling wordt gehanteerd, bijvoorbeeld dat in het 
kalenderjaar 2020 op 90% van de bezwaren tijdig een beslissing op bezwaar wordt genomen (met een 
streefwaarde van 100%). 
 
De commissie maakt zich in toenemende mate echter wel zorgen over de (jurdische) kwaliteit van de 
vertegenwoordigers van het verwerend bestuursorgaan bij de hoorzittingen waar de ODR bij betrokken 
is. De voorbereiding van de bezwaarzaak en het verweer ter zitting, laten soms te wensen over. Dit 
komt niet professioneel over naar bezwaarmakers en andere belanghebbenden en zorgt ook voor een 
niet optimaal verloop van de zitting. De commissie vraagt hiervoor aandacht. Overigens heeft de 
commissie recent vernomen dat hierin binnen de ODR op dit moment een verbeterslag gaande is. De 
commissie hoopt hier in 2020 en de daarop volgende jaren concrete resultaten van te zien. 
 
Geldermalsen, 20 mei 2020. 
De bezwaarschriftencommissie van de gemeente West Betuwe. 


