Contactpersoon: mevr. C. Spieker-Heinen
Afdeling/Team: Bestuurlijke & Juridische
zaken
E-mail:
post@heerhugowaard.nl

Ons kenmerk:
Zaaknummer:

Bij20-656
CbbC200433

RAADSINFORMATIEBRIEF
Aan de Gemeenteraad van Heerhugowaard

Onderwerp:

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Jaarverslag 2019 van de commissie
voor bezwaarschriften – gemeente Heerhugowaard
CbbC200433 Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Jaarverslag 2019 van de commissie
voor bezwaarschriften – gemeente Heerhugowaard
Heerhugowaard, 19 oktober 2020
Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Het jaarverslag 2019 van de commissie voor bezwaarschriften van de gemeente Heerhugowaard
Inleiding
Jaarlijks bieden de voorzitters van de commissie van bezwaarschriften hun jaarverslag aan aan
het college. Conform het besluit van het college wordt de gemeenteraad geïnformeerd over dit
jaarverslag.
Kernboodschap
Het verslag is onderwerp van gesprek in het jaarlijks overleg tussen het college en de voorzitters
van de commissie wat heeft plaatsgevonden op 2 juni j.l. Tijdens dit gesprek heeft de commissie
aanbevelingen aan het college gedaan, het college heeft hier vervolgens op gereageerd:
De commissie heeft drie aanbevelingen, die in de organisatie hebben geleid tot
beheersmaatregelen.
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1. Kwaliteit adviezen en werkdruk secretariaat
Er zijn initiatieven genomen om het secretariaat op sterkte te krijgen. Er is een flexibel inzetbare
zeer ervaren medewerker toegevoegd aan het secretariaat en er is administratieve
ondersteuning gerealiseerd. Dat moet ertoe leiden dat er voldoende menskracht en kwaliteit
aanwezig is om aan de afhandeling van bezwaarschriften op het secretariaat te voldoen.
2. Kwaliteit vertegenwoordiger gemeente
Vanuit de centraal juridische afdeling (BJZ) zal meer dan thans het geval is hulp worden geboden
bij het schrijven van het verweerschrift, vertegenwoordiging van de gemeente tijdens de
hoorzitting en mogelijke vervolgprocedures. Met de afdelingen is daarover gesproken in de
accounthoudersgesprekken tussen BJZ en de leidinggevenden. Dit zal de juridische kwaliteit ten
goede komen. Mocht er aanleiding zijn tot noodzakelijke scholing, dan zal dat worden
georganiseerd.
3. Bredere blik bij vertegenwoordigers Sociaal Domein
Wat is gezegd onder punt 2 geldt in het bijzonder voor de vertegenwoordigers in het sociaal
domein. Al enige tijd is er vast overleg tussen deze vertegenwoordigers en BJZ om de kwaliteit
van het werk en de integrale blik op het taakveld te vergroten. Het jaarverslag van 2020 zal
uitwijzen of de commissie verbeteringen ziet. Er zal tussentijds worden gemonitord.
Samenvatting jaarverslag 2019
In 2019:
• zijn er 158 bezwaarschriften ingediend. In 2018 waren dat er 150;
• zijn er 142 bezwaarschriften afgehandeld. In 2018 waren dat er 172;
• is de commissie 31 keer bijeengekomen; In 2018 was dit 30 keer;
• heeft de commissie 89 adviezen uitgebracht. In 2018 waren dat er 95;
• is 10 maal het advies gegrond gegeven. In 2018 was dit 13 maal het geval;
• is 0 maal het advies deels gegrond gegeven. In 2018 was dit 3 maal het geval;
• is 55 maal het advies ongegrond gegeven. In 2018 was dit 63 maal het geval;
• is 14 maal advisering sec gegeven. In 2018 gebeurde dit 3 maal;
• is 10 maal het advies niet-ontvankelijk gegeven. In 2018 gebeurde dit 13 maal;
• heeft de commissie 6 maal geadviseerd een motiveringsgebrek te herstellen. In 2018 werd
dit 4 maal geadviseerd;
• heeft het college 4 maal contrair aan het door de commissie gegeven advies besloten. In
2018 is 2 maal contrair aan het gegeven advies gesloten;
• zijn er 49 bezwaarschriften ingetrokken. In 2018 werden er 69 ingetrokken;
• waren 4 bezwaarschriften kennelijk niet-ontvankelijk. In 2018 gold dat voor 8
bezwaarschriften;
• zijn 27 bezwaarschriften niet tijdig afgehandeld. In 2018 waren dat er 28;
• is er sprake van 3 ingebrekestellingen, geen heeft geleid tot een dwangsom. In 2018 waren
er 2 ingebrekestellingen, waarvan 1 leidde tot een dwangsom;
• is geen klacht ingediend tegen de commissie. In 2018 is er 1 klacht ingediend.
Consequenties
Nvt.
Communicatie
Nadat de gemeenteraad is geïnformeerd zal het jaarverslag 2019 op de website van gemeente
Heerhugowaard worden gepubliceerd.
Vervolg
Nvt.
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Bijlage(n)
Bijlage INT20-1728:
Het jaarverslag 2019 van de commissie voor bezwaarschriften - gemeente Heerhugowaard.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,
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