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 Griffie Elma Hulspas-Jordaan Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\2047  

B&W-besluit   -- 

Informatiebijeenkomst  -- 

Voorronde   -- 

Raad    03-03-2011 

Agendanummer   12 

 

Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Verdaging beslistermijnen afhandeling bezwaarschriften  

 

Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor:     

----        het raadsbesluit van 11 februari 2010, om de beslistermijn van alle bezwaarschriften 

 gelet op artikel 7:10, derde lid, van de Awb standaard met zes weken te verdagen,  

 in te trekken.  

 

Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling:     

- Algemene wet bestuursrecht 

- Raadsbesluit d.d. 11 februari 2010 tot verdaging van beslistermijnen bezwaarschriften 

- Rapport rekenkamercommisse Hillegom-Lisse-Noordwijkerhout “Behandeling 

bezwaarschriften Gemeente Hillegom” 

- Raadsbesluit d.d. 29 april 2010 over rapport rekenkamercommissie Hillegom-Lisse-

Noordwijkerhout “Behandeling bezwaarschriften Gemeente Hillegom” 

 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

Op 11 februari 2010 heeft de raad een algemeen verdagingsbesluit genomen, waarmee  

de beslistermijnen op bezwaarschriften standaard worden verlengd van 12 naar 18 weken. 

Als onderbouwing was door het college gegeven dat het nemen van een algemeen 

verdagingsbesluit juridisch toegestaan is en dat de Nationale ombudsman hier geen 

bezwaar tegen heeft. Echter op 21 januari jl. heeft de Nationale ombudsman laten weten 

een onderzoek te starten naar het algemeen verdagingsbesluit in de gemeente Hillegom. 

In brieven van 30 september 2010 en 21 januari 2011 geeft de Nationale ombudsman aan 

dat hij het niet eens is met het algemeen verdagen; verdaging is alleen bedoeld voor 

bijzondere gevallen. Wij stellen voor het algemene verdagingbesluit te laten vervallen. 

 

Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

1. Inwoners hebben recht op afhandeling van hun bezwaarschrift binnen zo kort 

mogelijke termijn 

Wij zijn van mening dat het uitgangspunt bij behandeling van bezwaarschriften moet 

zijn dat inwoners van Hillegom recht hebben op duidelijkheid binnen zo kort mogelijke  

termijn. In niet-bijzondere gevallen is dit maximaal twaalf weken. Een algemeen 

verdagingsbesluit werkt het verlengen van die termijn in de hand. 
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2. De Nationale ombudsman verzet zich tegen het algemene verdagingsbesluit 

In het raadsvoorstel van 11 februari 2010 wordt gesteld dat het verdagen van een 

besluit op bezwaar door de Nationale ombudsman aanvaard is, onder voorwaarde van 

een duidelijke ontvangstbevestiging. In brieven van 30 september 2010 en 21 januari 

2011 geeft de Nationale ombudsman echter aan dat hij het niet eens is met het 

algemeen verdagen.  

 

3. Het verbetertraject commissie Bezwaarschriften maakt het algemene 

verdagingsbesluit overbodig 

Op 29 april 2010 is bij behandeling van het rekenkamercommissierapport over de 

behandeling van bezwaarschriften besloten tot het handhaven van het algemene 

verdagingsbesluit. Dit was tegen het advies van de rekenkamercommissie in. Het 

besluit tot het algemeen verdagen is genomen om te voorkomen dat de gemeente 

met (een groot aantal) dwangsommen wordt geconfronteerd, wat op basis van de 

gegevens van de bezwaarschriftprocedures uit 2008 te verwachten zou zijn. 

Halverwege 2008 is een verbetertraject voor de bezwaarschriftenafhandeling ingezet. 

Inmiddels is in de jaren 2009 en 2010 volgens de nieuwe werkwijze gewerkt.  

Wij zijn van mening dat de commissie Bezwaarschriften voldoende tijd heeft gehad om 

de nieuwe werkwijze te implementeren en ervoor te zorgen dat de klachtafhandeling 

binnen de wettelijke termijnen geschiedt. Wij stellen dan ook voor het advies van de 

rekenkamercommissie alsnog te volgen. 

    

Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:    

Er zijn geen financiële consequenties, mits in bijzondere gevallen tijdig een specifiek 

verdagingsbesluit wordt genomen. 

    

CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie////ParticipatieParticipatieParticipatieParticipatie::::    

In de ontvangstbevestiging wordt steeds vermeld op welke datum uiterlijk op het 

bezwaarschrift dient te zijn beslist. 

    

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

Er is formeel geen urgentie. Wel is het voor de rechtspositie van onze inwoners 

wenselijk dit besluit zo spoedig mogelijk te nemen na het verlopen van de termijn 

(2009 en 2010) die de raad de commissie Bezwaarschriften heeft gegeven voor het 

implementeren van het verbetertraject. 

 

Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:    

Om te voorkomen dat de gemeente met dwangsommen wordt geconfronteerd, moet 

in bijzondere gevallen tijdig een specifiek verdagingsbesluit worden genomen. 

 

namens de fractie van de PvdA, 

A. van Dijk 

 


