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Geachte Raad,
Bijgaand ontvangt u het jaarverslag commissie bezwaarschriften 2017. In dit jaarverslag wordt
onder meer inzicht gegeven in de werkwijze van de commissie, het aantal behandelde
bezwaarschriften en de doorlooptijden. Naast een beschouwing over het jaar 2017 en een
vooruitblik over het jaar 2018 voorziet dit jaarverslag ook in conclusies en aanbevelingen.
Late verslaglegging
Het jaarverslag 2017 is dit jaar eind 2018 aangeleverd hetgeen later is dan normaal. De oorzaak
hiervan is gelegen in het feit dat het team met een nieuw werkproces is gaan werken. In 2018 is
deze effectieve en efficiënte procedure volledig geïmplementeerd hetgeen tot positieve resultaten
heeft geleid. Het volgend jaarverslag over 2018 zal derhalve eerder beschikbaar zijn ondanks het
feit dat de benodigde gegevens uit twee systemen gehaald moeten worden.
Resultaten 2017
Het aantal ingekomen bezwaren is net als andere jaren hoger in Wassenaar (69) dan in
Voorschoten (47). Bij de gemeente Wassenaar heeft de commissie in 56 bezwaarprocedures een
advies uitgebracht. Er is in vier gevallen door de commissie geadviseerd eerst nader onderzoek te
verrichten. Daarnaast heeft de commissie in vijf zaken geadviseerd de motivering van het primaire
besluit aan te passen in de beslissing op bezwaar.

Conclusies en aanbevelingen
In het jaarverslag zijn ten aanzien van de volgende onderwerpen conclusies en aanbevelingen
gedaan:


Vertegenwoordiging bij hoorzitting. De commissie is tevreden en signaleert een positieve trend
in de vertegenwoordiging door de gemeente. Vooral bij bezwaren gericht tegen vergunningen
ziet de commissie hier ruimte voor verbetering. Deze aanbeveling wordt van harte
overgenomen en in 2018 is hier al actie op ondernomen binnen de Werkorganisatie
Duivenvoorde.







Informeel overleg. De commissie hecht veel waarde aan goede communicatie tussen burgers
en de gemeenten en dringt aan op de informele aanpak in de bezwaarfase. Ook deze
aanbeveling is ter harte genomen in de bedrijfsvoering binnen de Werkorganisatie
Duivenvoorde.
Doorlooptijden, de commissie constateert dat de nieuwe werkwijze positieve effecten heeft op
de doorlooptijden.
Informeren commissie (hoger) beroep, de commissie wenst actief op de hoogte gehouden te
worden over de zaken die in hoger beroep gaan. Dit zal het secretariaat op zich nemen in het
vervolg.
Voorleggen jaarverslag aan de bestuurders, hetgeen bij deze gebeurt.

Vooruitblik op 2018
Jaarcijfers 2018
De commissie geeft aan dat over het jaar 2018 wellicht geen volledige jaarcijfers voor het
jaarverslag van de commissie aangeleverd kunnen worden. Wij achten dit niet acceptabel en zullen
zorg dragen voor een volledig jaarverslag over 2018.
Werkprocessen
De commissie geeft aan verheugd te zijn dat in 2018 de werkprocessen aangaande de afhandeling
van bezwaren zijn aangepast en geïmplementeerd. Hiermee is bereikt dat het bezwaarproces
efficiënter verloopt, wat een positief effect zal hebben op de doorlooptijden en het aantal
ingebrekestellingen.
Vergaderlocatie Voorschoten
De vraag van de commissie om uit te kijken naar een geschiktere vergaderlocatie zal worden
gehonoreerd.
Tenslotte ontvangt u ter completering bijgaand ook de jaarverslagen commissie bezwaarschriften
2015 en 2016.
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