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Geachte Raad,
Hierbij ontvangt u ter kennisgeving het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften 2018 en
een overzicht van de aanbevelingen van de commissie bezwaarschriften voor 2019 en de
activiteiten die worden ondernomen naar aanleiding van deze aanbevelingen.
De gemeente Wassenaar heeft 87 bezwaarschriften ontvangen. Ten opzichte van 2017 zijn er circa
10% meer bezwaarschriften ontvangen.
Er werden in 2018 in totaal 74 adviezen uitgebracht aan het college. In 26 gevallen heeft de
commissie het bezwaarschrift ongegrond geadviseerd. In 26 gevallen was sprake van een nietontvankelijk bezwaarschrift. In 20 gevallen was sprake van een ongegrond bezwaarschrift waarbij
de commissie wel heeft geadviseerd om de motivering aan te passen. In 3 gevallen heeft de
commissie het bezwaarschrift gegrond geadviseerd.
De commissie bezwaarschriften heeft aanbevelingen gedaan die hebben geleidt tot een pakket aan
activiteiten die ter kennisgeving aan uw raad worden voorgelegd.
Hieronder treft u de aanbevelingen van de commissie bezwaarschriften voor 2019 aan en hoe we
dit oppakken:
1.

De gemeente zou meer aandacht moeten besteden aan een mediation traject
tijdens de primaire besluitvorming en bezwaarprocedures.
Hoe pakken we dit op:
•
•

Kick-off bijeenkomst op 11 november 2019, 3 daagse cursus
mediationvaardigheden, een 4e dag voor medewerkers/teamleiders die elk
kwartaal een oefenochtend organiseren om het geleerde toe te passen.
Op 8 oktober 2019 komt er een kick-off georganiseerd door de teamleider
Juridische Zaken in samenwerking met het team VTH over de start van het
informeel overleg als vaste werkwijze tijdens de bezwaarprocedure maar ook
tijdens de primaire besluitvorming. Vooral in het omgevingsrecht spelen
belangen van omwonenden een rol bij het verlenen of weigeren van een
vergunning of het nemen van een handhavingsbesluit. Een goede communicatie
kan helpen bij het accepteren van een besluit en een goede relatie met burgers.
De cursus mediationvaardigheden helpt bij het informele overleg.

2.

De gemeente zou moeite moeten doen om de communicatie bij bouwplannen
tussen aspirant bouwer, buren en derde-belanghebbenden te verbeteren. De
vertegenwoordiging bij hoorzittingen inzake bouwvergunningen lijkt gericht te zijn
op het overbrengen van regelgeving. De commissie ziet hier ruimte voor
verbetering, namelijk in de communicatie met alle partijen.
Hoe pakken we dit op:
•

Zie de activiteiten genoemd onder ad 1.

3. De afdelingen zouden meer tijd moeten besteden aan het formuleren en onderbouwen
van besluiten.
Hoe pakken we dit op:
•

Alle vakafdelingen gaan meer aandacht besteden aan de motivering van
besluiten en zullen leren van de adviezen van de commissie bezwaarschriften.

4. Veel bezwaren zijn niet-ontvankelijk, omdat in de publicatie niet duidelijk is vanaf
welke datum de bezwarentermijn begint te lopen en daardoor bezwaren te laat worden
ingediend.
Hoe pakken we dit op:
•

De standaardtekst van de publicatie in de krant is aangepast.

5. De commissie wil op de hoogte zijn van de uitspraken in beroep en hoger beroep, ook
waar het bestuursorgaan heeft besloten om contrair te gaan aan het advies van de
commissie.
Hoe pakken we dit op:
•

Het secretariaat van de commissie bezwaarschriften dat is ondergebracht bij
het team Juridische Zaken zal aan dit verzoek voldoen en dit opnemen in hun
vaste werkwijze.

6. De commissie adviseert een mandaat voor besluiten op bezwaar waarin het bestreden
besluit in stand wordt gelaten.
Hoe pakken we dit op:
•

Het mandaatbesluit wordt aangepast conform de wensen van de commissie
bezwaarschriften en de burgemeester De Lange.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester
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