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Doel: informeren
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Aanleiding
Wij hebben vandaag kennisgenomen van het jaarverslag van de Commissie bezwaarschriften over 
2019. Aan de hand van dit jaarverslag hebben we ingestemd met een aantal verbeteracties. 
Daarnaast hebben we het jaarverslag over de klachten in 2019 vastgesteld.

Informatie
Bijgaand treft u ter informatie de beide genoemde jaarverslagen en het collegevoorstel met ons besluit 
aan. Deze stukken sturen we ook ter informatie toe aan de aan de vertrouwenspersoon sociaal 
domein en de Wmo-adviesraad.

Bijlage(n):
 Jaarverslag Commissie bezwaarschriften 2019
 Jaarverslag klachten 2019 gemeente Heusden
 Collegevoorstel/besluit over jaarverslagen bezwaarschriften/klachten 2019
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1. Inleiding 

1.1 Doel  

 

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de commissie bezwaarschriften (hierna: de commissie) van de 

gemeente Heusden, waarin de commissie verslag uitbrengt over haar werkzaamheden in het 

voorliggende kalenderjaar. In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal ingekomen en behandelde 

bezwaarschriften, de inhoud van de genomen beslissingen en welke onderwerpen het betreft. Het 

verslag is tevens een instrument voor de commissie om aan de bestuursorganen van de gemeente 

(de raad, het college of de burgemeester) adviezen te geven over de verbeterpunten op het gebied 

van juridische kwaliteit. Voor dit verslag is uitgegaan van de stand van zaken per 1 januari 2020. 

1.2  Conclusies en aanbevelingen 

 

De commissie is van oordeel dat de wijze- en kwaliteit van de besluitvorming in 2019 in het 

algemeen meer aandacht behoeft. Vergeleken met het percentage ongegronde 

bezwaarschriften in 2018, is dit percentage in 2019 weliswaar licht gestegen, maar het aantal 

gegronde bezwaren waarbij besluiten worden herroepen dan wel beter moeten worden 

gemotiveerd is ook aanmerkelijk gestegen. De beroepen, ingesteld bij de rechtbank en de Raad 

van State, zijn grotendeels ongegrond verklaard. De enkele gegronde (hoger) beroepen dienen 

ter lering. 

 

 De commissie vraagt wederom aandacht voor goede communicatie en pre-mediation in de 

verschillende fases (zowel voor het nemen van een besluit als na het indienen van een 

bezwaarschrift) van het proces. Op deze wijze kan een onnodige bezwarenprocedure worden 

voorkomen. 

 

 Omdat ten opzichte van voorgaande jaren de termijnoverschrijding bij de uiteindelijke beslissing 

op bezwaarschriften is toegenomen, is de commissie van mening dat de tijdigheid van de 

afhandeling van bezwaren daar waar mogelijk meer aandacht behoeft. 

 

 Om de bezwaarprocedure goed te laten verlopen, is het essentieel dat namens het 

bestuursorgaan uiterlijk tien dagen voor de hoorzitting een verweerschrift met een voorlopig 

standpunt wordt ingediend bij de commissie. Dit is vooral voor de bezwaarmakers van belang is 

zodat zij niet op de hoorzitting overvallen worden door “nieuwe” informatie van het 

bestuursorgaan en zij ook in de gelegenheid zijn hier tijdens de zitting adequaat op te reageren. 

Daardoor kan de hoorzitting efficiënter verlopen, wat in het belang is van alle partijen.  

Dit heeft de commissie al in 2017 aanbevolen, maar daar wordt in veel gevallen nog geen 

uitvoering aan gegeven. 
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1.3 Samenstelling commissie  

 

De commissie is onafhankelijk en bestaat daarom uit personen die geen binding hebben met het 

bestuur en/of de organisatie van de gemeente. De samenstelling van de commissie was in het 

verslagjaar als volgt: 

 de heer mr. J.J. Vogel, voorzitter / lid 

 de heer mr. P.L. Kerkhofs, lid / plv. voorzitter 

 mevrouw mr. L. Opsteen, lid (tot 1-8-2019) / mevrouw mr. I.G.M.M. de Nijs (vanaf 1-8-2019) 

 de heer mr. R.G.L. van de Ven, plaatsvervangend lid 

 

Ondersteuning commissie: 

 mevrouw mr. F.D.L.H. Koesen (secretaris) 

 de heer mr. S.J.M. van Hezewijk (secretaris, verslag) 

 mevrouw E. L.C. Lemmens (secretariaat) 

 

1.4 Procedure 
 

De onafhankelijke commissie heeft tot taak het betreffende bestuursorgaan, dat belast is met de 

beslissing op het bezwaarschrift, schriftelijk van advies te dienen, met uitzondering van 

bezwaarschriften over: 

- Belastingen of de Wet waardering onroerende zaken; 

- Personeelsaangelegenheden; 

- Besluiten van de gemeenschappelijke regeling ‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’.  

 

De commissie houdt een (wettelijk verplichte) hoorzitting, waarin de bezwaarmaker en een 

vertegenwoordiger van het bestuursorgaan de gelegenheid krijgen hun standpunten nader toe te 

lichten.  

 

De commissie beoordeelt bezwaren op ontvankelijkheid en bij gebleken ontvankelijkheid op 

(on)gegrondheid. Daarbij merkt de commissie op, dat een gegrondverklaring niet altijd hoeft te 

betekenen, dat de bezwaarmaker inhoudelijk gelijk heeft gekregen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn, dat 

een besluit in stand kan blijven, maar de motivering beter onderbouwd moet worden.  

 

Aan de hand van de dossierstukken en de informatie van de hoorzitting, stelt de commissie een 

advies op aan het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan neemt op basis van het advies een beslissing 

over de bezwaren. Het bestuur is daarbij niet verplicht het advies op te volgen. Het advies is niet 

bindend, maar wel zwaarwegend. Dat betekent dat wanneer het advies niet wordt gevolgd, het 

bestuursorgaan wel moet motiveren waarom er van het advies van de commissie is afgeweken. 

 

De voorzitter is het aanspreekpunt van de commissie.  
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2. Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften 2019 

2.1 Overzicht bezwaarschriften 2019 

 

In dit onderdeel van het jaarverslag wordt ingegaan op de afwikkeling van de bezwaarschriften in 

2019. Hierbij wordt nog een onderverdeling gemaakt in de afwikkeling per (aanmerkelijk) proces.  

2.2 Ingediende bezwaarschriften 2019 

 

In 2019 zijn 87 bezwaarschriften ingediend tegen 90 bezwaarschriften in het jaar daarvoor. Het aantal 

bezwaarschriften is na een daling in de afgelopen jaren nu nagenoeg gelijk gebleven.  

Een overzicht van het aantal binnengekomen bezwaarschriften is opgenomen in bijlage 1.  

 

In grafiek 1 staat een overzicht van de ingekomen bezwaarschriften over de afgelopen 10 jaar. 

 

     
 

Grafiek 1 

 

2.3 Afgehandelde bezwaarschriften 2019 

 

Op 1 januari 2019 lag er nog een werkvoorraad van 25 bezwaarschriften.  

 

In 2019 zijn er in totaal 88 (waren er 83 in 2018)  bezwaarschriften1 behandeld en afgerond (zie 

bijlage 2 -Aantallen m.b.t. afhandeling bezwaren 2019-) 

De bezwaarschriften waarover de commissie heeft geadviseerd, maar waar in 2019 nog geen besluit 

op is genomen door het bevoegd bestuursorgaan (of die pas na 2019 zijn ingetrokken), zijn niet 

meegerekend in het aantal afgehandelde bezwaarschriften. 

 

In grafiek 2 staat een overzicht van de wijze van afhandeling van de bezwaarschriften in 2015 tot met 

2019 in percentages.  

 

                                                      
1 Dit betreft de overgebleven werkvoorraad (25) van voorgaand jaar + een deel (63) van de in 2019 ontvangen 

bezwaarschriften.  
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Grafiek 2 

 

De verschillen in vergelijking met 2018: 

- Het percentage niet-ontvankelijk is verder gezakt (van 13% naar 8%); 

- Het percentage ongegrond is iets gestegen (van 34% naar 37%); 

- Het percentage gegronde bezwaarschriften waarbij het besluit is herroepen is gestegen (van 3% 

naar 6%); 

- Het percentage gegronde bezwaarschriften ter verbetering van de motivering2 is weer gestegen 

(van 16 % naar 23%); 

- Het percentage ingetrokken bezwaarschriften is weer gedaald (van 29% naar 25%).3  

Het percentage brieven, dat uiteindelijk niet als bezwaar is behandeld4 is gedaald (van 5% naar 1%). 

 

2.3.1  Afhandeling per proces 

De bezwaarschriften zijn toegeschreven aan de specifieke werkprocessen, zodat een vergelijking kan 

worden gemaakt per werkproces. Het aantal afgehandelde bezwaarschriften voor alle werkprocessen 

is opgenomen in bijlage 2. 

                                                      
2 In deze gevallen wordt dus het besluit niet herroepen, maar moet het bij de beslissing op bezwaar nader worden 

gemotiveerd. 
3 12 ingetrokken (waarvan 4 Wmo, 3 omgevingsvergunning 5 overig) vanwege tegemoetkoming aan bezwaar, 2 

(Wmo en overig) vanwege nadere informatie, 3 (omgevingsvergunning) vanwege niet bedoeld als bezwaar, 3 
vanwege alsnog accepteren besluit (bestuursdwang), 1 vanwege alsnog overeenkomst tussen belanghebbenden 
en 1 (tegen uitschrijving bevolkingsregister) als ingetrokken beschouwd vanwege geen reactie. 
4  Het betrof toch een verzoek om gesprek en geen bezwaarschrift. 
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In het onderstaande is een aantal van deze werkprocessen met een aanmerkelijk aantal bezwaren er 

uitgelicht.  

 

Omgevingsvergunning bouwen, kappen, gebruik 

 

In grafiek 3 staat een overzicht, in percentages, van de wijze van afhandeling van de bezwaarschriften 

bij het proces omgevingsvergunning5 van de jaren 2015 tot en met 2019. 

In 2019 zijn 34 bezwaarschriften6 afgehandeld tegen 22 in 2018.  

 

 
 

 

Grafiek 3 

 

In 2019 was er geen (van de 34) bezwaarschriften gegrond waarbij het besluit is herroepen zoals in 

voorgaande jaren. In 2018 waren er nog wel wat (4%) gegronde bezwaarschriften.  

Het aantal gegronde bezwaarschriften vanwege nadere motivering is van 32% gestegen naar 41% (14 

van de 34). Dit aantal schommelt om het jaar.  

Het aandeel ongegronde bezwaarschriften (32%) is weer gestegen.   

Het percentage ingetrokken bezwaarschriften (18%) is gelijk aan vorig jaar. Het aantal niet-

ontvankelijke bezwaarschriften is weer gedaald (van 23% naar 9%). Evenals vorige jaren zijn hier 

geen ‘overige’ bezwaren (buiten behandeling etc.).  

                                                      
5 19 betreffen bouwen, 5 kappen, 10 met bestemmingplan strijdig gebruik 
6 Waarvan 13 bezwaarschriften uit 2018. 
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Handhaving 

 

In grafiek 4 staat een overzicht van de wijze van afhandeling van de bezwaarschriften bij het proces 

handhaving van de jaren 2015 tot en met 2019. 

In 2019 zijn 9 bezwaren7 met betrekking tot handhaving afgehandeld, minder dan in 2018 (toen 18 

zaken).  

 

 

 

 

Grafiek 4 

 

In vergelijking met 2018 valt op dat het percentage ‘gegrond/herroepen’ is gezakt van 6% naar 0. 

‘Gegrond/nader motiveren’ is gestegen van 11% naar 22% (2 van de 9). Daartegenover zijn er 

aanmerkelijk meer bezwaren (45%, 4 van de 9) ingetrokken dan vorig jaar.  

 

  

                                                      
7 Waarvan 2 uit 2018. 
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Wmo 

In grafiek 6 staat een overzicht van de wijze van afhandeling van de bezwaarschriften bij het proces 

Wmo van de jaren 2015 tot en met 2019. 

In 2019 zijn er 7 bezwaarschriften8 gericht tegen Wmo-beschikkingen afgehandeld, nagenoeg 

evenveel als in 2018. 

. 

 

 

 

Grafiek 5 

Opgemerkt kan worden dat er 14% (1 van de 7) bezwaren gegrond zijn waarvan de motivering moest 

worden aangepast  Geen bezwaren zijn ongegrond terwijl dat vorig jaar nog 45% (4 van de 9 ) was. 

72% is ingetrokken (5 van de 7). De 14% overige betreft 1 (van de 7) niet verder als bezwaar in 

behandeling genomen zaak. 

 

 

Milieu  

 

In 2019 zijn er geen bezwaarschriften ingediend, terwijl dat er in 2018 nog 7 en in 2017 nog 13 

waren9.   

 

                                                      
8 Waarvan 2 uit 2018. 
9 Evenals in 2017 alle bezwaren aangaande de toen nog actuele plaatsing van afvalcontainers. 
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Verkeer 

In 2019 werden 16 bezwaarschriften behandeld (ter vergelijking: 14 in 2018, 13 in 2017, 4 in 2016, 21 

in 2015 en 6 in 2014). 

 

 

Grafiek 7 

Van de 16 bezwaarschriften zijn er 2 bezwaren gegrond (12%) en 14 ongegrond (88%). 

3. Kwaliteit  

3.1 De reacties van het college op de adviezen 

 

De commissie brengt advies uit aan het college en in enkele gevallen aan de burgemeester of de 

raad. De adviezen van de commissie worden doorgaans bijna altijd opgevolgd.  

In 2019 is er door het college echter bij 10 bezwaarschriften (aangaande 7 besluiten) van de 88 (11%) 

afgeweken van het advies van de commissie. In 2018 was dat twee keer, in 2017 twee keer, in 2016 

nul keer, in 2015 negen keer. De commissie constateert hier een stijgende lijn. 

(Zie voor overige informatie: bijlage 3. Overwegingen bij gegronde bezwaren) 
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Weigeren huisvesting meer 

dan 5 personen 

Stationsstraat Drunen  

1 gegrond/  

motivering verbeteren; 

gehouden 

parkeeronderzoek draagt 

niet conclusie te hoge 

bezettingsgraad  van de 

parkeerruimte 

1 ongegrond (wettelijke 

grondslag wel verbeterd, 

motivering parkeren niet 

verbeterd) 

 

Beroep ongegrond 

Bouwweg Steenenburg 3 gegrond/  

motivering verbeteren; 

Commissie accepteerde 

wel ondertekening door 1 

bestuurslid en ander- 

aanwezig ter zitting 

1 niet-ontvankelijk ; 

Bezwaar formeel niet door 

2 bestuursleden 

ondertekend. 

 

Motivering aangevuld. 

 

 

Vergunning voor b&b 1 gegrond / 

besluit herroepen; 

vergunning intrekken 

vanwege een onjuiste 

opgave in de aanvraag 

Besluit herroepen en 

vergunning alsnog 

geweigerd i.p.v. 

ingetrokken. 

Beroep nog in 

behandeling 

Planschade    

m.b.t. bestemmingsplan 

Drunen Zuid 

3 gegrond/  

besluit herroepen; naar 

aanleiding van alle 3 

bezwaren is nieuwe 

planschadeadvies 

ingewonnen dat leidt tot 

herziening besluit. 

1 ongegrond, besluit in 

stand gelaten; 1 bezwaar 

zou niet tot herziening 

besluit hebben geleid 

 

 

Verkeer    

Elektrisch oplaadpunt 2 gegrond/  

motivering verbeteren 

2 gegrond/ herroepen; 

Alsnog aan 

bezwaarmakers tegemoet 

gekomen. 

 

 

 

3.2 De kwaliteitstoets door de rechter 

 

Op 1 januari 2019 waren er 10 beroepzaken in behandeling betreffende beslissingen op bezwaar van 

vóór 2019. 

 

In 2019 zijn 6 beroepen ingesteld tegen beslissingen op bezwaar (3 over aanwijzing BSO en 

kinderdagverblijf, 1 tegen appartementen Drunen Alditerrein, 1 tegen huisvesting meer dan vijf 

personen/arbeidsmigranten, 1 over carport). (Ter vergelijking: 13 in 2018, 21 in 2017, 10 in 2016). 

 

Daarnaast is 3 keer hoger beroep ingesteld (waarvan 2 aangaande beslissingen op bezwaar van vóór 

2019). (Ter vergelijking: 9 in 2018, 2 in 2017, 2 in 2016).  

 

3.2.1 Beroep 

 

Van vóór 2019 

In 2019 is in 3 beroepszaken van vóór 2019 uitspraak gedaan 

-  alle 3 zijn ongegrond verklaard.  

 

Uit 2019 

In 2019 is in 5 beroepszaken uit 2019 uitspraak gedaan 

- 4 beroepschriften zijn ongegrond verklaard;  
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- 1 beroepschrift is gegrond verklaard, met vernietiging primaire besluit  

en 1 beroep is ingetrokken. 

Op 1 januari 2020 zijn nog 7 beroepschriften (uit 2019) in behandeling. 

 

In het schema hieronder zijn de beroepen naar onderwerp in beeld gebracht: 

Beroep 2019 

onderwerp uitspraak  ingetrokken Nog in behandeling 

Wmo    1 (huishoudelijke  zorg) 

Omgevingsvergunning,  

bouwen 

1 ongegrond (tegen weigering 

voedersilo Kapelstraat) 

 

1 ongegrond (tegen weigering carport 

Wilhelminastraat) 

 

1 gegrond/vernietiging primaire besluit  

(tegen opslagsilo biomassakachel)10 

 

1 ongegrond (tegen vervangen 

afvoerkanaal Grotestraat) 

 

1 ongegrond (tegen weigering 

huisvestingvergunning meer dan 5 

personen Stationsstraat)  

 1 (tegen 

appartementen 

Aldi-terrein)  

1 (tegen b&b Grotestraat) 

Handhaving   1 ongegrond (tegen last onder 

dwangsom strijdig gebruik De 

Bosschen) 

 

1 ongegrond (tegen afwijzing 

handhaving aanpassing constructie 

Grotestraat) 

 

 

  1 (exploitatievergunning 

De Steeg)  

 

1 (afwijzing handhaving 

overlast gebruik 

bedrijfswoning Nieuwkuijk) 

Verkeer -   

Wet Basisregistratie 

personen 

1 ongegrond (tegen buiten behandeling 

laten correctieverzoek ) 

  

Overig   3 (aanwijzing 

kinderopvang Mikz) 

 

 

3.2.2 Hoger beroep 

In 2019 is 3 maal hoger beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State  (tegen last onder dwangsom strijdig gebruik, afwijzen handhaving aanpassing constructie 

Grotestraat, weigering omgevingsvergunning huisvesten meer dan 5 personen)   

In 2019 is in 10 hoger beroepzaken (waarvan 7 uit 2018 en 1 uit 2017) uitspraak gedaan. In 3 

kwesties is de gemeente zelf in hoger beroep gegaan. Twee hoger beroepen lopen nog na 2019. 

 

 

 

                                                      
10 Betrof direct beroep na zienswijze i.p.v. bezwaarprocedure.  

Bij uitspraak van 22 oktober oordeelde de rechtbank: “Aan de bestreden vergunning die is verleend met 
toepassing van het PAS (Programma aanpak Stikstof) ligt geen passende beoordeling ten grondslag”  
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Hoger beroep 2019 

soort uitspraak nog in behandeling 

Handhaving 1 ongegrond  

(last onder dwangsom strijdig gebruik De 

Bosschen)  

 

1 (afwijzen verzoek 

handhaving aanpassing 

constructie Grotestraat) 

Planschade 1 HB door gemeente, gegrond  

(Haarsteegsestr.) 

 

 

Omgevingsvergunning 1 HB door gemeente, ongegrond (herbestemming 

tot woning Meliestr)11 

 

3 ongegrond (zendmast Margrietstr.) 

 

3 HB door gemeente gegrond (dakterras Engstr.) 

 

 

1 (weigering 

huisvestingvergunning 

meer dan 5 personen 

Stationsstraat) 

Verkeersbesluit 1 ongegrond en onbevoegd (doodlopende weg De 

Bosschen)12 

 

 

3.2 Kwaliteit van de besluitvorming 

 

In de afgelopen jaren was het aandeel aan (deels) gegronde bezwaarschriften van het totaal aan 

afgehandelde bezwaarschriften als volgt (zie grafiek 8)  

 

 
 

Grafiek 8 

                                                      
11 De Raad van State heeft bij uitspraak van 23 oktober 2019 de door het college in hoger beroep aangevallen uitspraak van de 

rechtbank in stand gelaten: “De Commissie bezwaarschriften heeft terecht geen doorslaggevende betekenis gehecht aan 

verweerders (college) opvatting dat beide aanvragen waren gericht op hetzelfde rechtsgevolg. Verweerder heeft het primaire besluit 

ten onrechte gehandhaafd” 

12 Betrof direct hoger beroep tegen nieuwe beslissing op bezwaar na eerdere uitspraak Raad van State. 
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Algemeen 

 

De commissie concludeert dat het aantal ingediende bezwaarschriften iets is gedaald. Hieronder gaan 

we daar nader op in. Er zijn vijf bezwaarschriften gegrond verklaard waarbij het besluit werd 

herroepen, meer dan vorig jaar. Het percentage ‘gegrondverklaringen/ verbetering van motivering’ ten 

opzichte van 2018 is toegenomen; met name betreft dit het proces omgevingsvergunningen. Het 

percentage intrekkingen is iets gedaald van 29% naar 25%. 

 

Omgevingsvergunning 

 

Het aantal ingediende bezwaarschriften is hier 32, ongeveer gelijk aan de 30 van 2018. In aanmerking 

genomen dat 6 bezwaren gingen over kapvergunning Steenenburg, 3 over appartementen Aldi, en 4 

over  huisvesten meer dan 5 personen, is het aantal besluiten waar bezwaren betrekking op hadden 

wel minder (20).   

Het percentage gegrondverklaringen/ herroeping van het besluit is van 4% naar 0% gegaan. Het 

percentage ‘gegrondverklaringen vanwege motivering’ betreffende het proces 

omgevingsvergunningen is dit jaar wel gestegen van 32% naar 41% (14 van de 34 die zijn 

afgehandeld). Dit aantal schommelt om het jaar. Het aantal ongegronde bezwaarschriften is van 23% 

gestegen naar 32%. Het percentage ingetrokken bezwaarschriften is 18% (6 van de 32) evenals vorig 

jaar. 

Het is een indicatie dat de kwaliteit van de motivering in een groot deel van de gevallen tekort schiet.  

 

Opvallend is ook het sterk toegenomen aantal keren (11%) dat bij de beslissing op bezwaar wordt 

afgeweken van het commissieadvies. De commissie is bezorgd over die ontwikkeling. 

 

Van de in 2019 behandelde beroepen is er 1 gegrond (opslagsilo biomassakachel) en 1 ingetrokken. 

(en 4 ongegrond) In 1 hoger beroep is het besluit vernietigd (herbestemming woning Meliestraat; in die 

zaak heeft de rechter uitgesproken dat het college ten onrechte is afgeweken van het 

commissieadvies). 

 

We constateren, gelet ook op het sterk toegenomen afwijken van de commissieadviezen en 

in afwachting wat betreft de  2 nog lopende (hoger) beroepzaken, dat de wijze-  en kwaliteit 

van de besluitvorming, ook in de bezwaarfase, meer aandacht behoeft. 

 

Handhaving 

 

In vergelijking met 2018 is het percentage gegrond/herroepen weer gedaald van  6% naar 0% (van de 

9). ‘Gegrond/nader motiveren’ is gestegen van 11%  naar 22% (2 van de 9). Daartegenover zijn er 

aanmerkelijk meer bezwaren (4 van de 9) ingetrokken dan vorig jaar. Dit schommelt blijkbaar om het 

jaar. Van de bezwaren is 33% (in 2018 nog 50%) ongegrond (3 van de 9). 

 

Van de 9 bezwaren hadden er 3 betrekking op beschikkingen van sluitingen op grond van de 

Opiumwet; een dalende lijn t.o.v. de 4 in 2018 en 5 in 2017.  

Van deze op de Opiumwet betrekking hebbende bezwaren waren er 2  ongegrond en is er 1 

ingetrokken.  

 

2 beroepen tegen handhavingszaken zijn ongegrond, waarbij 1 hoger beroep ook ongegrond is. (2 

beroepen en 1 hoger beroep lopen nog.) 

 

 We constateren dat de kwaliteit van de besluitvorming hier daarom goed is.  
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Wmo 

 

Van de 7 Wmo-bezwaren was er 1 gegrond en zijn er 5 ingetrokken; dat is meer dan in voorgaande 

jaren. Er zijn geen bezwaren ongegrond en 1 is buiten behandeling gelaten. Een oorzaak voor het 

relatief weinig aantal bezwaren sinds 2017 kan zijn gelegen in de nieuwe werkwijze bij de Wmo, waar 

sinds 2016 voornamelijk beschikkingsvrij wordt gewerkt. Op deze wijze kan in een eerder stadium, 

bijvoorbeeld door betere communicatie of pre-mediation, het indienen van een bezwaar worden 

voorkomen. Pas op het moment dat dit niet lukt, wordt een beschikking afgegeven waartegen bezwaar 

kan worden gemaakt. Op deze manier kan eerder in het proces een bezwaar (en weer intrekken 

ervan) worden voorkomen.  

 

De bezwaarschriften die alsnog zijn ingetrokken, zijn in nagenoeg alle gevallen ingetrokken omdat het 

besluit, waartegen bezwaar werd gemaakt, na een persoonlijk gesprek is herzien.  

Er lopen nog 4 beroepen. 

 

 We constateren dat de kwaliteit van de besluitvorming, mede door nader overleg met 

reclamanten, uiteindelijk goed is.  

Milieu 

Er zijn geen bezwaren ingediend. Een rol speelt waarschijnlijk dat de ‘bezwaargevoelige’ aanwijzing 

van plaatsen voor afvalcontainers al eerder is afgerond. 

 We kunnen bij gebrek aan bezwaren geen uitspraken doen over de kwaliteit van deze 

besluitvorming, anders dan dat er geen bezwaren zijn.. 

Verkeer 

Van de 16 bezwaarschriften zijn er 2 gegrond waarbij het besluit is herroepen13. 14 zijn ongegrond14 

Er zijn geen beroepen aan de orde geweest. 1 hoger beroep is alsnog gegrond verklaard (afsluiting 

De Bosschen). 

Al met al betreft het 3 besluiten waarvan er 2 zijn herroepen. De kwaliteit van de 

besluitvorming heeft daarom meer aandacht nodig. 

Overigens 

 

Planschade 

Van de 5 behandelde bezwaarschriften tegen planschadebesluiten waren er 2  gegrond. 1 is in 

afwijking van het commissie-advies (gegrond) alsnog ongegrond verklaard. 

 Aandacht voor wijze- en kwaliteit van de besluitvorming. 

APV 

Van 4 behandelde bezwaarschriften was er 1 deels gegrond en is de vergunning15 aangepast. 3 

waren niet ontvankelijk.16. Het betrof 3 besluiten. 

                                                      
13 tegen 1 locatie van een oplaadpaal 
14 alle 14 bezwaren betroffen één verkeersbesluit omtrent instellen eenrichtingsverkeer 
15 exploitatievergunning De Steeg 
16 2 tegen evenementenvergunningen en 1 tegen exploitatievergunning De Steeg 
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 We constateren dat de kwaliteit van de besluitvorming goed is. 

Aanwijzing kinderopvang 

Drie besluiten moesten na bezwaar beter worden gemotiveerd. 

 Aandacht voor kwaliteit van de besluitvorming is nodig. 

 

3.3 Alternatieve geschilbeslechting 

 

Gelet op het aantal gegrondverklaringen waarbij de motivering van de besluiten moest worden 

verbeterd en het aantal gestegen intrekkingen na wijziging van de besluiten, speelde in bijna de helft 

van de zaken onzorgvuldige voorbereiding van het primaire besluit een rol. Mogelijk had een betere 

communicatie of pre-mediation in een eerder stadium het indienen van bezwaar kunnen voorkomen. 

De communicatie en voorlichting in de bezwarenfase, met name het geven van duidelijke uitleg aan 

bezwaarmakers, vindt de commissie van belang.  

 

3.4 Termijnen 

 

In artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald binnen welke termijn een beslissing op 

bezwaar moet worden genomen. De wettelijke beslistermijn bedraagt 12 weken, gerekend vanaf de 

dag na die waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. De beslissing 

kan voor ten hoogste 6 weken worden verdaagd. De totale beslistermijn is dan 18 weken. De termijn 

wordt verder opgeschort vanaf de dag na die waarop de indiener is verzocht een verzuim te 

herstellen. Ten slotte is onder bepaalde voorwaarden verder uitstel mogelijk.  

 

Tijdig 

Van de 88 in 2019 afgehandelde bezwaarschriften is de wettelijke beslistermijn van 12 weken in 76% 

(67 gevallen) niet overschreden 17  

Van de 67 tijdige beslissingen waren er 16 verdaagd of in overleg opgeschort. 

 

Niet tijdig 

In 32% (te weten 21 gevallen) is de beslistermijn wel overschreden18.   

Van de 21 ontijdige beslissingen waren er 14 al eerder verdaagd en 7 niet verdaagd en 16 van die 21 

bezwaren stammen uit 2018. In 2 gevallen was het commissieadvies al over de termijn.  

Er zijn geen ingebrekestellingen ingediend vanwege niet tijdig besluiten. 

Waar de termijn in overleg is verdaagd moesten soms nadere adviezen worden ingewonnen. De 

afhandeling is relatief trager verlopen dan in 2018. (Zie grafiek 9) 

 

 
Grafiek 9 

                                                      
17 waarvan 5 x  tegen 1 omgevingsvergunning appartementen Alditerrein en 22 intrekkingen 
18 De helft daarvan betrof eenzelfde besluit; 8 bezwaarschriften betroffen 1 omgevingsvergunning bouwen 

afvoerkanaal, 3 x 1 planschadebesluit Drunen, 2 x 1 oplaadpunt, 2 x 1 exploitatievergunning. 

61
93 84 83 76

0
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Binnen beslistermijn per jaar in %
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4. Ten slotte 

 

Ten slotte bedankt de commissie haar secretariaat voor de deskundige inzet gedurende het afgelopen 

jaar. 

 

 

Vlijmen,  

 

De voorzitter,      De secretaris, 

 

 

 

 

 

 

De heer mr. J.J. Vogel      De heer mr. S.J.M. van Hezewijk 
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Bijlagen 
 

 

Bijlage 1 

 

 

 

  

  

 

Ingekomen bezwaarschriften in 2019 

 

  

Omgevingsvergunning   

                             - bouwen 15 

 - voor met bestemmingsplan strijdig gebruik   10 

 - kappen 7 

Planschade 3 

Handhaving 7 

                                  Opiumwet 4 

APV 1 

 DHW-vergunning/ Exploitatievergunning 0 

Verkeer 21 

       Gehandicaptenparkeerplaats/kaart 2 

WMO/zorg 6 

GBA/ Brp 1 

Leerlingenvervoer 1 

Milieu 0 

Welzijn 0 

         Subsidie 4 

         Heusdenpas 0 

Overig   

 aanwijzing kinderopvang 2 

 schuldhulpverlening 1 

 urgentieaanvraag woonruimte 2 

 

Totaal 

 

87 
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 Bijlage 2 

 

Aantallen m.b.t. afhandeling bezwaren 2019 

Onderwerp19 Afgehandeld  in  
2019 
(incl. restant 
bezwaren uit 2018) 

Ingetrokken Niet 
ontvankelijk 

Ongegrond Gegrond.  
 
Besluit 
herroepen 

Gegrond.  
 
Besluit in stand 
gelaten  en 
beter 
gemotiveerd 

Buiten 
behandeling 
gelaten 

Omgevings 
vergunning 

   
34 20  
(waarvan 13 uit 2018) 

  
6 

 
3 

  
11 

    
14 

 

Handhaving  9  
(waarvan 2 uit 2018) 

 4    3  2  

Wmo 7  
(waarvan 2 uit 2018) 

5    1 1 

APV  4  
(waarvan 3 uit 2018) 

 3   1    

Subsidie 4 21 3  1    

Verkeer 16 22     14 2   

Gehandicapten 
parkeerplaats 

2  
(waarvan 1 uit 2018) 

1 1     

Bevolkings-
register 

1  1      

Leerlingvervoer  1   1    

Planschade   5  
(waarvan 3 uit 2018) 

   3 2   

Overig  5  
(waarvan 1 uit 2018) 

2 23    3 24  

TOTAAL 88 
(waarvan 25 uit 2018) 

 22 7  33 5 20  1 

% (afgerond) 100% 25 % 8 % 37 % 6 % 23 % 1 % 

 

                                                      
19 anders dan voorgaande jaren in 2019 geen bezwaren  m.b.t. Milieu, Heusden pas, Wet openbaarheid van bestuur 
20 19 betroffen bouwen, 5 kappen, 10 met bestemmingsplan strijdig gebruik  
21 2 voor isolatie huis 
22 waarvan 14 tegen 1 eenrichtingsverkeer en 2 tegen 1 oplaadpunt 
23 1 woningurgentie en 1 schuldhulp 
24 Over aanwijzing kinderopvang/ BSO 
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Bijlage 3 

Overwegingen bij gegronde bezwaren  

 

NB: m.b.t overwegingen bij uitspraken rechter in (hoger) beroep waarbij college in het ongelijk is gesteld: 

zie hoofdstuk 3 , de overzichten Beroep 2019 en Hoger beroep 2019 met voetnoten 9 en 10 

 

 zaak Overweging in advies opmerking 

Gegrond, besluit herroepen   

1 Bezwaar tegen 

afwijzen 

tegemoetkoming 

planschade 

bestemmingsplan 

Drunen zuid 2016 

547597 De commissie constateert dat het college heeft 
verklaard dat het bestreden besluit, dat is 
gebaseerd op het eerste planschadeadvies van 
Thorbecke, niet in stand zal worden gehouden 
en dat het college bij de beslissing op bezwaar 
in heroverweging zich verenigd met de 
conclusies en het (second opinion) advies van 
TOG.  
De commissie stelt vast dat de bezwaren van 

reclamant tegen het bestreden besluit als 

zodanig in zoverre doel hebben getroffen. 

 

College afgeweken 

van advies 

commissie 

(1 bezwaar alsnog 

ongegrond) 

2 idem 547599 Idem  

3 Bezwaar tegen locatie 

elektrisch oplaadpunt 

aan de De Kongo te 

Drunen 

587880 De commissie adviseert om in heroverweging 
nader te motiveren waarom de alternatieve 
locatie minder geschikt is en voor het overige 
het besluit in stand te laten. Mede naar 
aanleiding van het advies van de commissie is 
opnieuw overleg gevoerd met Nuon Heijmans. 
Het blijkt dat een oplaadpaal langs de 
Hudsonring weliswaar minder makkelijk is aan te 
brengen maar niet onoverkomelijk is. Om u als 
bezwaarmaker tegemoet te komen is u gemeld 
dat we daarom de alternatieve locatie langs de 
Hudsonring gaan onderzoeken. Voor de 
zomervakantie zijn de bewoners van de drie 
woningen tegenover het geprojecteerde 
oplaadpunt aan de Hudsonring via een brief 
geïnformeerd over ons voornemen. Hierbij is 
gevraagd of zij wellicht op voorhand bezwaren 
hebben tegen het inrichten van een oplaadpunt. 
Er is geen reactie ontvangen. 
 

College afgeweken 

van advies 

commissie 

4 idem 588058 Idem  

5 Bezwaar verleende 

vergunning voor het 

vestigen van een B&B 

aan de Grotestraat 4 te 

Drunen 

594588 in afwijking van het advies van de Commissie 
bezwaarschriften 
besloten het bestreden besluit te herroepen en 
in heroverweging de gevraagde 
vergunning alsnog te weigeren.  
Op grond van artikel 7:11 van de Algemene wet 
bestuursrecht moet in een 
bezwaarschriftenprocedure een volledige 
heroverweging van het primaire besluit 
plaatsvinden op basis van de feiten en 
omstandigheden zoals die zijn op het 

College afgeweken 

van advies 

commissie 
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tijdstip waarop het besluit op bezwaarschrift 
wordt genomen. Als sprake is van een 
herroeping van een besluit, moeten wij het 
desbetreffende besluit vervangen door 
een andere beslissing op de aanvraag. 
Intrekking is geen besluit dat op een aanvraag 
kan worden genomen. Het advies van de 
commissie om het bestreden 
besluit in te trekken kan daarom niet worden 
overgenomen. 
Het is niet aannemelijk dat het bijgebouw als 
bed & breakfast zal worden gebruikt en het 
beoogde gebruik als zelfstandige woning(en) 
wordt ruimtelijk niet aanvaardbaar geacht. 
 

Gegrond, besluit in stand laten met 

verbetering motivering 

 

  

6 Bezwaar afwijzen 

handhaving gebruik 

schoorsteen afvoerpijp 

bijgebouw Grotestraat 

181 Drunen  

564396 De commissie is van mening dat het college 

alleen kan gedogen voor de duur die nodig is 

om de huidige bebouwingssituatie daadwerkelijk 

te legaliseren. In deze situatie zou deze termijn, 

gelet op het vorenstaande, de datum van het 

onherroepelijk worden van de 

omgevingsvergunning en  de periode die nodig 

is tot feitelijke uitvoering over te gaan, kunnen 

zijn. Dit betekent dat het college niet heeft 

kunnen besluiten voor een onbepaalde periode 

af te zien van handhaving. De commissie acht 

de bezwaren dan ook gegrond waar het betreft 

het feit dat geen termijn is gesteld en adviseert 

het college dat alsnog te doen. 

Bezwaren tegen 

3 besluiten in 

één commissie 

advies: 

1. bouwen 

afvoerkanaal 

bijgebouw; 

(bezwaren 

hiertegen zijn 

ongegrond) 

 

2. Afwijzen 

handhaving 

tegen 

schoorsteen 

bijgebouw; 

(deze 2 

besluiten en 

bezwaren 

hangen samen) 

 

3. Vervangen 

afvoerkanaal 

hoofdgebouw 

(zie hieronder) 

7 Bezwaar tegen  

omgevingsvergunning 

vervangen 

roestvrijstalen 

afvoerkanaal 

hoofdgebouw 

Grotestraat 181 

Drunen  

561933 De Commissie bezwaarschriften acht de 

motivering van het college niet toereikend om de 

afwijking van het advies van de CRK te kunnen 

dragen. Daarbij betrekt de commissie, zoals zij 

al in haar advies van 11 juli 2017 met betrekking 

tot hetzelfde bouwplan heeft overwogen, dat het 

feit dat het bestemmingsplan deze bouw- en 

gebruiksactiviteiten toestaat zich niet richt op het 

ontwerp, de vormgeving van de afvoerkanalen 

zelf. Voorts is niet gemotiveerd aangegeven dan 

wel inzichtelijk gemaakt waarom de suggesties 

van de CRK tot onoverkomelijke problemen 
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zouden leiden. Evenmin is inzichtelijk gemaakt 

wat voor extra kosten dit met zich mee zou 

brengen en in het verlengde daarvan, dit zou 

(kunnen) leiden tot leegstand. 

College heeft advies van de Commissie 

bezwaarschriften gedeeltelijk overgenomen. In 

aanvulling op dit advies overweegt het college 

dat, anders dan CRK advies, er niet meer pijpen 

op het dak ontstaan, ontgeuringsinstallatie en 

verplaatsing afvoerpijp niet mogelijk zijn en hoge 

pijp de voorkeur heeft. 

8 idem 563469 idem  

9 idem 563474 idem  

10 idem 562594 idem  

11 Bezwaar kappen 14 

bomen hoek 

Chrysantenstraat/  

Prins Hendrikstraat in 

Drunen 

572030 De Commissie bezwaarschriften heeft in haar 

advies geconcludeerd dat het college op goede 

gronden tot het bestreden besluit is gekomen, zij 

het dat het bestreden besluit nadere motivering 

behoeft wat betreft de herplantplicht. 

College: De in de omgevingsvergunning 

opgenomen herplantplicht van 12 bomen wordt 

ingevuld op locaties in sportpark de Schroef. Bij 

de herinrichting van dit park zullen omwonenden 

worden betrokken. Het daadwerkelijk herplanten 

is gepland in 2020/2021. 

 

12 Bezwaar tegen de 

afwijzing van het 

verzoek om 

handhaving (gebruik in 

strijd met het 

bestemmingsplan en 

een erfdienstbaarheid) 

perceel 

Nieuwkuijksestraat 

578584 Commissie:1. Het besluit waar het betreft de 

erfdienstbaarheid en het gebruik van het perceel 

om bij de loods te komen in stand te laten. 2. 

Het besluit waar het betreft het gebruik van de 

bedrijfswoning nader te motiveren en daarbij het 

belang dat met handhaving van het 

bestemmingsplan is gediend te betrekken. 

College: 

[…]geen overlast van de bewoning, maar van 

het gebruik dat van uw perceel wordt gemaakt. 

Deze overlast zal niet worden weggenomen 

door handhavend op te treden tegen het gebruik 

van de bedrijfswoning. 

[…]het belang om de bedrijfswoning te mogen 

blijven bewonen in dit geval zwaarder weegt dan 

uw belang bij handhavend optreden tegen het 

gebruik van de bedrijfswoning door de huidige 

bewoners. 

 

13 Bezwaar 

bouwvergunning 24 

appartementen 

Achterstraat 19 tm 65 

Drunen Aldi-terrein 

576754 Commissie: het college heeft het bij de 

aanvraag ingediende “memo parkeerdrukmeting 

Grotestraat 156a, Drunen” van Mobycon niet 

voldoende gecheckt als bedoeld in artikel 3:9 

Awb.[…] en zich er onvoldoende van vergewist 

of sprake is van voldoende parkeergelegenheid 

aan de hand van de eisen die zijn gesteld voor 

het afwijken van de parkeernormen in de 'Nota 

Parkeernormen Heusden' (d.d. 24 mei 2016). 

 

College afgeweken 

van advies 

commissie 
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College: verwijst naar het advies van de 

Commissie bezwaarschriften, het aan het besluit 

ten grondslag liggende collegevoorstel en de 

resultaten van een extra gehouden 

parkeeronderzoek. 

Opgemerkt wordt nog, dat voor de beoogde 

appartementen verkoopprijzen zijn/worden 

gehanteerd variërend van € 224.000,-- tot en 

met € 250.000,-- c.q. de prijscategorie “midden” 

als genoemd in de woonvisie Heusden 2014-

2020. Op basis van de Nota Parkeernormen 

2016 had dus in de, van de kant van aanvrager 

overlegde parkeerbalans uitgegaan kunnen 

worden van een parkeerdruk van 44 

parkeerplaatsen, in plaats van het daarin 

genoemde aantal van 48 parkeerplaatsen 

inherent aan appartementen in het dure 

woningsegment. 

14 idem  576712 idem idem 

15 idem 575773 idem idem 

16 idem 576723 idem idem 

17 Bezwaar 

omgevingsvergunning 

vergroten carport 

Wilhelminastraat  

Vlijmen 

568333 Commissie: het college had moeten onderzoeken 

of sprake was van een legaal, in de onderhavige 

situatie vergunningvrij, bouwwerk. 

 

College: Uit de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) blijkt dat het college 

moet beslissen op de aanvraag om een 

omgevingsvergunning. Op deze aanvraag 

besliste het college. De beoordeling of sprake is 

van illegale bouwwerken is enkel van belang 

indien vergunningvrij activiteiten uitgevoerd 

worden. Uit artikel 5 lid 2 van bijlage II van het 

Besluit omgevingsrecht (Bor) blijkt immers dat 

het niet is toegestaan om vergunningvrije 

activiteiten uit te voeren in, aan of bij een 

bouwwerk dat in strijd met artikel 2.1 van de 

Wabo is gebouwd of wordt gebruikt. Het 

vergund zijn van de oorspronkelijke situatie is 

als zodanig niet maatgevend voor het 

afhandelen van de aanvraag tot het vergroten 

en verhogen van een bestaand bijbehorend 

bouwwerk. 

[…]De stelling van de Commissie 

bezwaarschriften, dat het bouwwerk tegen de 

perceelsgrens van familie Van Vught is 

opgericht, is niet juist. Tussen het bouwwerk en 

de perceelsgrens ligt, zoals hiervoor opgemerkt, 

een strook van vier meter. 

[…] 

Er is geen sprake van een onevenredige afname 

van zon op het perceel en het nieuwe bouwplan 
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is ruimtelijk en stedenbouwkundig 

aanvaardbaar. 

[..] 

een hoogte van zes meter van deze carport op 

deze locatie is aanvaardbaar. 

 

18 Bezwaar besluit 

aanwijzing 

kinderdagverblijf B. 

vanwege het niet 

voldoen aan de 

voorschriften van de 

Wet kinderopvang 

(Wko) en 

onderliggende 

regelgeving. 

582507 De commissie is van mening dat, alhoewel de 

inspectie van de GGD voldoet aan de 

Beleidsregel werkwijze toezichthouder 

kinderopvang, het bestreden besluit, zonder een 

reactie op de in de zienswijze toegelichte 

standpunten, onvoldoende is gemotiveerd, zodat 

sprake is van strijd met artikel 3:46 van de Awb.  

De commissie is echter van oordeel dat 

reclamant hierdoor niet in zijn belangen is 

benadeeld, aangezien reclamant zijn bezwaren 

alsnog in het kader van de bezwarenprocedure 

naar voren kan brengen. 

Gelet op het vorenstaande komt de commissie 

tot de conclusie dat het bestreden besluit onder 

verbetering van gronden waar het betreft de 

reactie op de zienswijze, met inachtneming van 

het vorenstaande omschreven in stand kan 

blijven. 

 

19 Bezwaar besluit 

aanwijzing BSO jong 

Nederland 

581819 idem  

20 Bezwaar besluit 

aanwijzing BSO B. 

574375 idem  

21 Bezwaar toekennen 

persoonsgebonden 

budget voor uren 

huishoudelijke zorg 

13631 In de beschikking van 17 mei 2019 is per abuis 

voor de uitvoering van de zwaar huishoudelijke 

taken een normering van 150 minuten per week 

opgenomen. Dit had 180 minuten per week 

moeten zijn. Er is sprake van een 

meerpersoonshuishouden. In totaal heeft 

mevrouw recht op 330 minuten per week aan 

zorg voor de overname van de huishoudelijke 

taken. Dit bestaat uit: 180 minuten per week 

voor de zwaar huishoudelijke taken;  

60 minuten per week voor het hoog/laag licht 

huishoudelijk werk en 90 minuten per week voor 

de wasverzorging.  

Per 4 weken heeft mevrouw recht op 22 uur 

zorg voor de overname van de huishoudelijke 

taken.  

Het bijgevoegde stappenplan geeft de 

intensiteiten en tarieven van de toe te kennen 

zorg weer.  

Een Pgb bedraagt 80% van het tarief wat geldt 

voor de zorg in natura. Dit is bepaald in artikel 

12 lid 1 onder c van de Verordening 

maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 

gemeente Heusden 2019.  
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De zorg voor mevrouw inzake de overname van 

de huishoudelijke taken valt onder intensiteit 4. 

Het tarief dat behoort bij intensiteit 4 is € 392,20 

per 4 weken. Het Pgb (80% van dit tarief) 

bedraagt € 313,76. Dit bedrag is met het besluit 

van 17 mei 2019 aan mevrouw toegekend. Met 

de aanpassing van het aantal uren wijzigt er 

niets in de hoogte van het toegekende Pgb.  

22 Bezwaar tegen 

verleende vergunning 

huisvesten 7 personen 

Lipsstraat 9 te Drunen 

 Commissie: 

De commissie overweegt dat uit het bestreden 

besluit niet blijkt dat het college heeft onderzocht 

of de betreffende woning zodanig is gesitueerd 

dat het plan inpasbaar is in relatie tot de 

omliggende woningen. 

 

Voorts blijkt niet dat is getoetst aan het door het 

college op 12 maart 2019 vastgestelde 

uitgangspunt dat geen medewerking wordt 

verleend aan aanvragen voor huisvesting van 

arbeidsmigranten binnen de bestemming 

‘wonen’, indien de bewoningsintensiteit of 

bewoningsdichtheid onevenredig hoog wordt 

geacht voor de leefomgeving ter plaatse (en 

daarvoor een vrijstelling nodig is). Alhoewel in 

de onderhavige situatie geen sprake is van de 

bestemming ‘wonen’, maar van de bestemming 

‘gemengd’, gaat de commissie ervan uit dat 

hiermee wordt bedoeld dat in ieder geval wordt 

getoetst aan de bewoningsintensiteit in relatie 

tot de huisvesting van arbeidsmigranten. 

[…] 

ook de door reclamant gestelde onjuistheden en 

twijfels over de aanvraag en bijbehorende 

gegevens zijn niet door het college nader ter 

plaatse onderzocht en nagemeten. De 

commissie is van mening dat het college 

onzorgvuldig heeft gehandeld nu hij bij de 

voorbereiding van een besluit niet in voldoende 

mate de nodige kennis heeft vergaard omtrent 

de relevante feiten en de af te wegen belangen 

als bedoeld in artikel 3:2 Awb.  

 

De commissie heeft namens het college geen 

reactie op de ingebrachte bezwaren ontvangen 

en ook ter zitting kon de vertegenwoordiger van 

het college onvoldoende toelichten waarom de 

ingebrachte bezwaren geen hout snijden. Dit 

leidt er toe dat, bij gebrek aan goede informatie, 

de commissie het besluit en de afwegingen 

daarbij niet goed kan beoordelen. Gelet hierop 

acht de commissie het besluit op dit punt 

onvoldoende zorgvuldig voorbereid en 

gemotiveerd.  

College afgeweken 

van advies 

commissie 

 

 
Reactie/ verweer 

door college vooraf  

op bezwaren wordt 

gemist. 

 
In beslissing op 

bezwaar heeft 

college commentaar 

op verslag 

hoorzitting 
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College: 

Uit jurisprudentie blijkt dat wij bij een aanvraag 

van een omgevingsvergunning moeten 

beslissen op de ingediende aanvraag. 

Aanvragers/vergunninghouders moeten een en 

ander vervolgens realiseren conform hetgeen is 

aangevraagd/vergund. Pas wanneer er 

vervolgens redenen zijn om aan te nemen dat 

een en ander in afwijking van het vergunde is 

gerealiseerd en/of in afwijking van de 

regelgeving in stand wordt gehouden, is er 

aanleiding om ter plaatse te controleren. […] 

Uitgaande van de overgelegde afmetingen, en 

hierbij opgeteld de oppervlakte van de keuken, 

wordt voldaan aan de door ons gestelde norm 

van minimaal 12 m2 verblijfsruimte per 

arbeidsmigrant. 

 

Gelet op het feit dat:  

 het op grond van het geldende 

bestemmingsplan rechtstreeks is toegestaan om 

vijf personen te huisvesten in het pand 

Lipsstraat 9 in Drunen;  

 de arbeidsmigranten zijn gevestigd conform de 

SNF-norm; 

  het plan voldoet aan de brandveiligheidseisen 

van het Bouwbesluit;  

 voldaan wordt aan de door ons op 12 maart 

2019 geformuleerde uitgangspunten;  

 het volgens de Commissie niet aannemelijk is 

dat het huisvesten van zeven personen impact 

heeft/overlast geeft voor de buurt;  

 van een onevenredig hoge 

bewoningsintensiteit naar onze mening geen 

sprake zal zijn, is besloten om het eerdere 

besluit, onder aanvulling van de vorenstaande 

motivering, in heroverweging in stand te laten. 

23 Bezwaar tegen 

exploitatievergunning 

De Steeg BV  

Haarsteeg 

550537 Ter zitting is namens de burgemeester in reactie 

op de bezwaren aangegeven dat de verleende 

vergunning op een aantal punten te ruim is. De 

burgemeester is daarom voornemens de 

vergunning op onderdelen aan te passen. 

 

24 Bezwaar het aanleggen 

van een tijdelijke 

bouwweg en riolering 

596969 Ontvankelijkheid  

Op grond van artikel 8.1 van de overgelegde 

statuten van de Stichting Comité Nieuwkuijk is 

sprake van een gezamenlijke 

vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dit betekent 

ook dat het bezwaarschrift door deze twee 

personen moet zijn ondertekend. De Commissie 

lijkt dit in haar advies niet te erkennen. Bij de 

brief van 19 juli 2019 (gelegenheid en termijn 

College afgeweken 

van advies 

commissie 

 
Ontvankelijkheid 

Andere bestuurder 

die mee had moeten 

ondertekenen was  

wel op de hoorzitting 

aanwezig en heeft 

bezwaar bevestigd. 
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gegeven tot herstel van verzuim) is erop 

gewezen, dat niet kan worden volstaan met één 

handtekening en een machtiging van de 

ander(en) is vereist. Binnen de gegeven 

hersteltermijn is uitsluitend een ondertekening 

van het bezwaar door de secretaris gevolgd. 

Hiermee is niet voldaan aan de vereisten van 

bezwaar volgens artikel 6:5 van de Algemene 

wet bestuursrecht (Awb). Op grond van artikel 

6.6, aanhef en onder a, Awb kan in dit geval het 

bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden 

verklaard. Gelet hierop wordt, in afwijking van 

het advies van de Commissie, Stichting Comité 

Nieuwkuijk niet ontvangen in haar bezwaren 

 

Inhoudelijk 

Vergunninghouder heeft aangegeven een 

wijziging, de zogenaamde U-bocht variant, te 

willen doorvoeren. Door deze wijziging hoeven 

er voor de aanleg van de bouwweg minder 

bomen te worden gekapt. De Commissie vindt 

dat deze wijziging niet kan worden aangemerkt 

als een wijziging van ondergeschikte aard en dat 

om die reden hiervoor een nieuwe aanvraag 

nodig is. De Commissie onderbouwt haar 

standpunt verder niet. De zogenaamde U-bocht 

variant houdt in, dat de riolering en het nutstracé 

op een beperkt gedeelte van het totale tracé iets 

zuidelijker worden verplaatst. De lengte van 

deze neemt hierdoor met 27 meter toe ten 

opzichte van de oorspronkelijke totale lengte 

van 978 meter. Omdat de riolering en het 

nutstracé ondergronds liggen, leidt dit niet tot 

een visuele verandering ten opzichte van de op 

29 mei 2019 vergunde situatie. Deze beperkte 

verlegging heeft geen gevolgen voor de lengte 

en het beloop in een rechte lijn van west naar 

oost van het tracé van de bouwweg. Wat betreft 

de profielbreedte van de bouwweg ter plaatse is 

er sprake van een afname waardoor een aantal 

bomen gespaard blijft. De ruimtelijke impact 

neemt dus af. Bovendien heeft het gewijzigde 

riolerings- en nutstracégedeelte dezelfde 

bestemming als het oorspronkelijke 

tracégedeelte, te weten de bestemming 

‘Themapark’. Op grond hiervan is 

geconcludeerd dat sprake is van een wijziging 

van ondergeschikte aard. Dit betekent dat de 

aanvrager het plan mag wijzigen, zonder dat 

daarvoor een nieuwe aanvraag nodig is. In 

afwijking van het standpunt van de Commissie is 

op 19 november 2019 dan ook een 

wijzigingsbesluit genomen voor de beoogde 
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aanpassing van de op 29 mei 2019 verleende 

vergunning. Op dit wijzigingsbesluit is artikel 

6:19 Awb van toepassing. Op grond hiervan zien 

de bezwaren, voor zover ontvankelijk, ook op dit 

nieuwe besluit. Bezwaarmakers zijn hierover bij 

brief van 20 november 2019 geïnformeerd. De 

Commissie constateert een motiveringsgebrek 

in de onderbouwing dat het bestreden besluit 

niet leidt tot een toename van stikstofdepositie 

op Natura 2000. Dit klopt maar de door de 

Commissie voorgestelde aanvulling van de 

motivering met een in 2018 berekende afname 

van stikstofdepositie wordt niet opgevolgd: De 

berekening waaraan wordt gerefereerd is 

namelijk uitgevoerd met de inmiddels 

verouderde Aerius-Calculator. Deze berekening 

betreft bovendien het totale plan Steenenburg, 

zoals vervat in het bestemmingsplan 

Steenenburg, en hieraan kunnen voor de 

voorliggende aanvraag geen conclusies worden 

verbonden over de vergunningplicht/ 

toestemmingsvereiste op grond van de Wet 

natuurbescherming. Voor het voorliggende 

project op zichzelf is daarom alsnog een 

berekening uitgevoerd met de meest actuele 

Aerius-Calculator (versie september 2019). 

Hieruit wordt geconcludeerd, dat de emissies 

door de realisatie van de bouwweg geen 

stikstofdepositiebijdragen groter dan 0,00 

mol/ha/jaar veroorzaken. Significante negatieve 

effecten op omliggende Natura 2000-gebieden 

kunnen daarmee op voorhand worden 

uitgesloten. Voor de voorliggende aanvraag is 

dan ook geen vergunning dan wel toestemming 

op grond van de Wet natuurbescherming 

benodigd. Verwezen wordt verder naar de 

bijgevoegde onderzoeksrapportage van 18 

november 2019. Samenvattend zijn in 

heroverweging alle bij het besluit betrokken 

belangen opnieuw afgewogen. Daarbij zijn de 

huidige feiten en omstandigheden betrokken, 

waaronder de Aerius-berekening/ 

stikstofonderzoeksrapportage van 18 november 

2019 en het wijzigingsbesluit van 19 november 

2019. De belangenafweging geeft geen 

aanleiding om het bestreden besluit te wijzigen. 

25 idem 597010 idem  
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 Bijlage 4 

 

Indicatie aantal primaire besluiten ter vergelijking met aantal bezwaarschriften 2018 

Op verzoek van het managementteam naar aanleiding van het vorige jaarverslag is destijds eenmalig 

deze indicatie bij het jaarverslag opgenomen. Genoemd zijn de aantallen uit het zaaksysteem uit 2018 

en 2017. Er is, gelet op de efficiëntie, geen nieuwe indicatie gemaakt.. 

 

De vergelijking is slechts indicatief om de volgende redenen: 

 sommige aantallen zijn nog PM (omdat ze niet eenduidig zijn en/of niet eenvoudig te genereren 

dan wel niet beschikbaar; 

 zowel voor (derde) belanghebbenden benadelende besluiten als louter begunstigende 

beschikkingen op aanvraag (die in de praktijk geen bezwaren bij desbetreffende belanghebbende 

zullen oproepen en waarbij geen sprake is van 3e-belanghebbenden) etc. zijn opgenomen; 

 meldingen in het kader van APV/bijzondere wetten en Milieu zijn geen besluiten;  

 verscheidene besluiten (zoals m.b.t. ruimtelijke ordening en milieu) kennen een 

zienswijzenprocedure vooraf, waarmee de bezwaarprocedure wordt ondervangen; de uitkomsten 

van (hoger) beroepen in dat soort zaken vallen buiten het kader van dit bezwaarschriftenverslag. 

Al met al zijn de vergelijkende cijfers niet alle even relevant. Dat is ook de reden dat niet eerder die 

vergelijking aan het jaarverslag bezwaarschriften is gekoppeld. 

In grote lijn kan worden gezegd dat tegen minder dan 0,4% van de besluiten bezwaar wordt gemaakt. 

Daarbij moet worden bedacht dat ook steeds meer aan de hand van ingebrachte zienswijzen 

/bemiddeling etc. besluiten al vooraf worden aangepast. 

Het beeld is dat van de grote hoeveelheid besluiten van 2018 (> 21.000) waaromtrent 83 bezwaren 

zijn behandeld er 16 gegrond zijn (< 0,07 %), waarvan slechts van 3 het besluit niet in stand kan 

blijven (0,014 %). 

 

Afgehandelde bezwaarschriften 
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Aantal primaire 

besluiten (indicatief) 

2018 

Omgevingsvergunning bouwen 22 7 1 583 

Omgevingsvergunning kappen    48 

Monumenten 0   24 

Planschade 3   31 

Handhaving 18 2 1 629 

      Opiumwet    11 

DHW-vergunning/ Exploitatievergunning    32 

APV     

       evenementvergunning    45 

       meldingen/ bijzondere wetten 1   151 

       parkeervergunningen    505 

Verkeer 14 1 1 92 

      Gehandicaptenparkeerplaats/-kaart    47 / 145 

WMO/zorg    2445 voorzieningen 

GBA/ Brp     

        correctie/aanvulling/wijziging BRP 2 1  17 

        verzoeken brondocumenten    10 

        adresonderzoeken    167 

rijbewijzen    5.200 
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reisdocumenten    8.575 

Huisnummering 0   160 

Leerlingenvervoer 1   189 

Milieu 7 2  62 locaties containers / PM 

Welzijn    PM 

        Subsidie 1   349 

        Heusdenpas 1   1600 

        Onderhoud scholen  1   1 

Wob 1   19 

Overig  2   PM 

Totaal bezwaarschriften 83 13 3 Totaal besluiten >21.137 
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1. Inleiding

Er zijn diverse uitingen van ongenoegen en elke uiting van ongenoegen schept voor de 
gemeente een kans om de dienstverlening te verbeteren.
Uitingen van ongenoegen van burgers kunnen in de volgende categorieën worden 
onderscheiden:

Klachten 
Klachten die behandeld worden op grond van de klachtenverordening en hoofdstuk 9 van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen uitsluitend gaan over de wijze waarop het 
bestuursorgaan of een vertegenwoordiger daarvan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens 
klager of een ander heeft gedragen. Het kan daarbij gaan om onheuse bejegening, niet of (veel) 
te laat reageren, niet of onvoldoende of te laat informatie verstrekken enz.

Meldingen 
Meldingen zijn in de ogen van burgers weliswaar ook klachten, maar ze gaan met name over 
praktische zaken, zoals losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting e.d. Deze zaken 
moeten zo snel mogelijk opgepakt/gerepareerd moeten worden. 
Hierop is het wettelijk regime van de Awb niet van toepassing. 

Bezwaren 
Bezwaar kan worden gemaakt tegen besluiten, zoals bijv. het verlenen van een vergunning, het 
toekennen van een voorziening, het verlenen van subsidie. De mogelijkheid voor het indienen 
van bezwaar wordt bij het besluit vermeld. Deze procedure heeft een eigen wettelijk regime.
De bezwaarschriften en de afhandeling ervan wordt geregistreerd. De 
bezwaarschriftencommissie brengt jaarlijks een verslag uit.

Het onderhavige jaarverslag richt zich uitsluitend op de behandeling van de klachten. 
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2. Klachten 

De verplichting om jaarlijks van de klachtbehandeling verslag uit te brengen is opgenomen in 
artikel 9.12a Algemene wet bestuursrecht: ”Het bestuursorgaan draagt zorg voor registratie van 
de bij hem ingediende schriftelijke klachten. De geregistreerde klachten worden jaarlijks 
gepubliceerd”1. 

De klachtenregeling in Heusden is uitgewerkt in de klachtenverordening. Deze interne 
klachtenprocedure is een wettelijk verplichte voorfase, voordat men terecht kan bij een externe 
klachteninstantie. Voor de gemeente Heusden is dat de Nationale ombudsman in Den Haag. 
Deze brengt jaarlijks een eigen jaarverslag uit.

Registratie van schriftelijke en mondelinge klachten vindt centraal plaats door de 
klachtencoördinatoren. Zij bewaken de termijn van behandeling, aard van de klacht, en de 
kwaliteit van het antwoord2.

a. De cijfers

Aantal klachten in 2019

In 2019 zijn in totaal 24 klachten ingediend ten opzichte van 22 klachten in 2018. In grafiek 1 
staat een overzicht van de ingekomen klachten vanaf 2015.

Grafiek 1

1 In verband met de privacy worden de namen van klagers niet gepubliceerd.
2 Klachtencoördinatoren zijn Femke Koesen en Stefan van Hezewijk.
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Wijze van afdoening van klachten

Klachten kunnen formeel of informeel worden afgedaan. 
In eerste instantie wordt altijd geprobeerd de klacht informeel af te handelen. De formele 
klachtenprocedure (met behandeling door een officiële klachtbehandelaar, het eventueel houden 
van een hoorzitting en een schriftelijke beslissing met verwijzing naar de Nationale ombudsman) 
is soms onevenredig zwaar. 

De klachtencoördinator neemt met de betrokken partijen contact op en probeert tot een voor de 
klager bevredigende oplossing te komen. Pas als dat niet lukt wordt de formele procedure in 
gang gezet. Het streven is altijd klachten meteen en bij voorkeur informeel naar tevredenheid af 
te handelen. Een klacht kan niet informeel worden afgehandeld als de klant niet tevreden is. 
Klachten die niet gaan over gedragingen van ambtenaren van de gemeente Heusden of die op 
een andere wijze afgehandeld dienen te worden (bijvoorbeeld als zienswijze of bezwaar) worden 
buiten behandeling gelaten.

In 2019 zijn 22 klachten via bemiddeling door de klachtencoördinatoren en door de betreffende 
manager afgedaan; dat betekent dat het overgrote deel van de klachten informeel wordt 
afgehandeld. Er wordt snel actie ondernomen en de klacht wordt hierdoor op korte termijn en 
naar tevredenheid opgelost. Eén klacht is formeel afgehandeld en de afhandeling van één klacht 
is nog niet afgehandeld omdat de afhandeling op verzoek van de klager is opgeschort3.

Uitslag klachtbehandeling

Van de inhoudelijk behandelde klachten waren er twaalf (gedeeltelijk) gegrond4. Dit aantal is 
hoger dan in 2018. Toen waren dat acht klachten. Daarnaast waren er acht klachten 
ongegrond5. Dit aantal is gelijk aan 2018. In drie gevallen was de (on)gegrondheid niet vast te 
stellen. In 2018 was dit in vijf gevallen. De visie van de klager staat dan haaks op de visie van 
degene waarover geklaagd wordt, en ook na gedegen onderzoek kan niet worden vastgesteld of 
de klacht terecht was.6 De behandeling van één klacht is opgeschort. 

3 De in januari 2020 afgehandelde klachten uit 2019 zijn opgenomen in het jaarverslag.
4 Bijvoorbeeld geen reactie op meerdere e-mails en terugbelverzoeken.
5 Bijvoorbeeld een klacht dat iemand na 15 minuten wordt uitgelogd bij het digitaal indienden van een 
verzoek via DigiD. Dit is een veiligheidsmaatregel van DigiD om te voorkomen dat mensen vergeten uit te 
loggen.
6 Iemand voelt zich niet gehoord terwijl de medewerker aangeeft dat uitgebreid met elkaar is gesproken.
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Grafiek 2 geeft een overzicht van de uitslag van de klachtbehandeling in 2019 

Grafiek 2

De inhoud van de klachten

Gezien het feit dat veel klachten vaak eenzelfde onderwerp hebben, is de inhoud van de 
klachten onderverdeeld in de volgende categorieën:

 wacht- / behandeltijd: de klager is van mening dat hij (veel) te lang heeft moeten 
wachten voordat zijn aanvraag/verzoek in behandeling is genomen;

 klantbejegening (dit kan betekenen een als onheus ervaren bejegening in het contact, 
maar ook het niet reageren op brieven, telefoontjes, mails e.d.)

 niet nakomen afspraken; 
 informatie (er wordt dan geklaagd over te weinig / niet adequate dan wel foutieve 

informatievoorziening);
 overig (klachten die niet in een andere categorie zijn onder te brengen, zoals het 

opnieuw moeten betalen van kosten bij de aanvraag van een rijbewijs, het niet kunnen 
verzetten van een afspraak, etc.).

Van de in 2019 ingediende klachten vielen zes klachten binnen de categorie 
‘wacht/behandeltijd’.  In de categorie “informatie” zijn twee klachten ontvangen. In de categorie 
’niet nakomen afspraken” zijn zes klachten ontvangen. In de categorie 'overig' zijn zeven 
klachten ontvangen en drie klachten gingen over bejegening.
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Grafiek 4 geeft een overzicht van de inhoud van de klachten in 2019.

Grafiek 4

De termijnen

Een klacht dient binnen zes weken te worden afgehandeld. De afhandeling kan met vier weken 
worden verdaagd. 
Twintig klachten zijn binnen zes weken afgehandeld, twee klachten zijn binnen tien weken 
afgehandeld (formele klachtenprocedure gevolgd, behandeling op verzoek klager uitgesteld). De 
afhandeling van één klacht heeft langer geduurd dan tien weken. In overleg met klager is de 
behandelingstermijn van deze klacht opgeschort. Eén klacht is nog niet afgehandeld.

b. Evaluatie van de cijfers

Het aantal klachten
Het aantal ingediende klachten is ten opzichte van 2018 iets toegenomen. Het aantal ingediende 
klachten heeft in 2019 niet geleid tot het afgeven van signalen voor structurele verbeteracties. 

De inhoud van de klachten 
Wat opvalt, is dat het aantal klachten in de categorie ‘niet nakomen afspraken’ is toegenomen 
(geen klachten in 2018 en zes klachten in 2019). Van deze klachten waren vijf klachten gegrond 
en de beslissing op één klacht is opgeschort. Deze klachten betroffen de clusters Wijkteam 
openbare ruimte7, Beleid en beheer openbare ruimte8 en Veiligheid en handhaving.

Het aantal klachten in de categorie ‘bejegening’ is gedaald van vijf naar drie klachten. Bij één 
klacht was de (on)gegrondheid niet vast te stellen, één klacht was ongegrond en één klacht was 
(gedeeltelijk) gegrond. 

7 Afspraken rooien en planten van bomen niet nagekomen en vervolgens de afspraak inventariseren 
wensen bewoners niet nagekomen.
8 Na een eerdere klacht enquête ontvangen over de verkeerssituatie in de straat. Toegezegd werd dat na 
de zomervakantie de resultaten bekend zouden worden gemaakt. Hierover is meerdere malen contact 
opgenomen, maar ondanks de toezeggingen zijn de resultaten in december nog niet bekend gemaakt.
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Voor het overige zijn er geen specifieke bijzonderheden waar het betreft de aard en van de 
klachten ten opzichte van 2018. 

In 2020 blijven de klachtencoördinatoren de klachten registreren en de afhandeling in tijd en 
kwaliteit monitoren. Daarnaast zullen zij blijven inzetten op de interne klachtherkenning en het 
voorkomen van klachten om zo een voortdurende verbetering van de effectiviteit van de 
klachtenregeling te bewerkstelligen. 
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3. Nationale ombudsman 

De interne klachtenprocedure is primair gericht op verbetering van de verhouding tussen burger 
en bestuursorgaan. Indien de klager niet tevreden is over de uitkomst van de klachtbehandeling, 
stelt de regeling de klager in de gelegenheid zijn klacht voor te leggen aan de Nationale 
ombudsman. In 2019 zijn bij de Nationale ombudsman zeven verzoeken ontvangen (negen in 
2018). Van deze verzoeken zijn er vijf niet door de Nationale ombudsman in onderzoek 
genomen omdat geen sprake was van een klacht in de zin van de Awb waarvoor men bij de 
Nationale ombudsman terecht kan. Klagers zijn doorverwezen en/of nader geïnformeerd. De 
behandeling van twee verzoeken is tussentijds beëindigd. De Nationale ombudsman heeft deze 
klachten ter behandeling doorgestuurd aan de gemeente omdat de interne klachtenprocedure 
nog niet was doorlopen. 
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4. Vertrouwenspersoon sociaal domein gemeente Heusden  
(VSD)

De VSD sociaal domein biedt onder andere op een onafhankelijke manier professionele 
ondersteuning aan alle klantgroepen in het sociaal domein bij o.a. ongewenst gedrag en 
bejegening en bemiddelt indien nodig in alle stadia van het hulpverleningsproces. De functie 
bestaat naast de bestaande klachtencoördinatie en staat tussen de klant en de gemeente.

De VSD verwijst, zo nodig, naar de voor de burger geldende klachtenprocedure en kan de 
burger op verzoek ondersteunen bij het indienen van een klacht en de daarop volgende 
klachtbehandeling.

Via de VSD zijn geen klachten ontvangen. De VSD maakt jaarlijks een jaarverslag met een 
geanonimiseerde weergave van binnengekomen kwesties. 
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Bijlage klachtenoverzicht 2015 – 2019
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Collegevoorstel

Aanleiding / voorgeschiedenis
De Commissie bezwaarschriften heeft haar jaarverslag over 2019 vastgesteld en u treft het bijgaand aan. 
Daarnaast treft u het Jaarverslag klachten 2019 ter vaststelling aan.

Feitelijke informatie

Bezwaarschriften
In 2019 zijn 87 bezwaarschriften ingediend tegen 90 bezwaarschriften in het jaar daarvoor. Het aantal 
bezwaarschriften is na een daling in de afgelopen jaren nu nagenoeg gelijk gebleven. 
In 2019 zijn er in totaal 88 (waren er 83 in 2018) bezwaarschriften1 behandeld en afgerond.

De adviezen van de commissie worden doorgaans bijna altijd opgevolgd. 
In 2019 bent u echter bij tien bezwaarschriften (over zeven besluiten) van de 88 (is 11%) afgeweken van het 
advies van de commissie. In 2018 was dat twee keer, in 2017 twee keer, in 2016 nul keer, in 2015 negen 
keer. De commissie constateert hier een stijgende lijn.

Er zijn vijf bezwaarschriften gegrond verklaard waarbij het besluit werd herroepen, meer dan vorig jaar. De 
rechtbank heeft ook een beroep gegrond verklaard en het besluit vernietigd. Verder is het percentage 
‘gegrondverklaringen/ verbetering van motivering’ ten opzichte van 2018 toegenomen. Het aantal 
intrekkingen is iets gedaald.

De tijdigheid van de afhandeling van bezwaren is ten opzichte van voorgaande jaren iets verslechterd; in 21 
van de 88 gevallen was er een termijnoverschrijding (de helft daarvan betrof overigens eenzelfde besluit. In 
veertien gevallen was de termijn al eerder verdaagd).

Evenals vorig jaar is ter vergelijking een indicatie van het totaal aantal (appellabele) besluiten van 2018 
toegevoegd (bijlage 4). Er is, gelet op de efficiëntie en geringe toegevoegde waarde, geen nieuwe indicatie 
over 2019 gemaakt. 

Klachten
In 2019 zijn in totaal 24 klachten ingediend (dat waren er 22 in 2018). 
Het aantal ingediende klachten is nagenoeg gelijk gebleven. Wat opvalt, is dat het aantal klachten in de 
categorie ‘niet nakomen afspraken’ is toegenomen (geen klachten in 2018 en zes klachten in 2019). Van 
deze klachten waren vijf klachten gegrond en de beslissing op één klacht is opgeschort. 

Het aantal klachten in de categorie ‘bejegening’ is gedaald van vijf naar drie klachten. Bij één klacht was de 
(on)gegrondheid niet vast te stellen, één klacht was ongegrond en één klacht was (gedeeltelijk) gegrond. 

Nationale ombudsman(NO)
Bij de NO zijn zeven verzoeken ontvangen. Vorig jaar waren dat negen verzoeken. Vijf verzoeken zijn niet 
door de NO in onderzoek genomen, omdat het geen klachten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht 
waren. Twee verzoeken zijn ter behandeling doorgestuurd aan de gemeente omdat de interne 
klachtenprocedure nog niet was doorlopen.

1 Dit betreft de overgebleven werkvoorraad (25) van voorgaand jaar + een deel (63) van de in 2019 ontvangen 
bezwaarschriften. 
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Afweging
In het kader van de kwaliteitscyclus (PDCA) volgen hierna enkele bespiegelingen over ingezette en in te 
zetten verbeteringen.

Aandachtspunten jaarverslagen 2019

Bezwaarschriften algemeen
Al enige jaren wordt ingezet op een verdere daling van het aantal bezwaarschriften. Het aantal
bezwaarschriften lijkt de laatste jaren nagenoeg gestabiliseerd.
Doelstelling van beleid is om het aantal bezwaarschriften verder te reduceren en, belangrijker nog, de 
dienstverlening ‘aan de voorkant’ nog verder te verbeteren, zodat burgers zich geholpen en gehoord voelen, 
en verwachtingen worden overtroffen. 

Bezwaarschriften
Evenals vorig jaar speelde in ongeveer de helft van alle zaken de onzorgvuldigheid van de voorbereiding 
van het primaire besluit een rol. Een zorgvuldigere motivering van primaire besluiten behoeft dus meer 
aandacht. Het aantal intrekkingen van bezwaarschriften na tussentijdse nadere informatieverstrekking dan 
wel tegemoetkoming in de bezwaren duidt daar ook op.
Bij het proces omgevingsvergunningen (34 bezwaarschriften) valt op dat het percentage 
gegrondverklaringen vanwege motivering dit jaar weer is gestegen van 32% naar 41%. Dit betekent dat de 
kwaliteit van de motivering van de primaire besluiten nog aandacht behoeft. Daarbij is het aantal ongegronde 
bezwaarschriften ook gestegen.
Opvallend is ook het sterk toegenomen aantal keren (11%) dat bij de beslissing op bezwaar wordt 
afgeweken van het commissieadvies. De commissie is bezorgd over die ontwikkeling.

Het aantal bezwaren in handhavingszaken is gedaald. Twee van de negen bezwaarschriften waren gegrond, 
waarbij  de motivering moest worden verbeterd.

Waar het de Wmo betreft, valt het op dat er evenveel bezwaarschriften zijn behandeld als vorig jaar (zeven). 
Meer bezwaarschriften zijn ingetrokken door gehouden ‘pre-mediation’-gesprekken en door alsnog tegemoet 
te komen aan de bezwaren. Vorig jaar is aangegeven dat ook in andere gevallen een betere communicatie, 
al voor het indienen van een bezwaarschrift, tot een oplossing voor het geschil kan leiden. Het aantal 
ongegronde zaken is gedaald naar nul. Eén bezwaarschrift bleek gegrond in verband met de te verbeteren 
motivering. In het merendeel van de gevallen zijn na de beschikkingsvrije afspraken toch beschikkingen 
gevraagd om bezwaar te kunnen maken; daarbij zijn nieuwe feiten en omstandigheden naar voren gekomen 
en is het bestreden besluit al voorafgaand aan de commissiebehandeling aangepast. De motivering van de 
primaire afspraken/besluiten behoeft dan ook meer aandacht.

Het aantal bezwaren in milieuzaken is gedaald van zeven naar nul (in voorgaande jaren waren er nog 
bezwaren over de toen nog actuele plaatsing van afvalcontainers).
In de categorie verkeersmaatregelen waren er dit jaar zestien bezwaren tegen veertien vorig jaar. Veertien 
ongegronde bezwaren betroffen één besluit over eenrichtingsverkeer en twee gegronde bezwaren leidden 
tot een andere locatie voor een elektrisch oplaadpunt.

Conclusies commissie en verbeteracties
 De commissie vindt dat de wijze waarop en de kwaliteit van de besluitvorming in 2019 in het algemeen 

meer aandacht behoeft. Vergeleken met het percentage ongegronde bezwaarschriften in 2018, is dit 
percentage in 2019 weliswaar licht gestegen, maar het aantal gegronde bezwaren, waarbij besluiten 
worden herroepen dan wel beter moeten worden gemotiveerd, is ook aanmerkelijk gestegen. De 
beroepen, ingesteld bij de rechtbank en de Raad van State, zijn grotendeels ongegrond verklaard. De 
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enkele gegronde (hoger) beroepen dienen ter lering.

 Verbeteractie: 
Blijvende aandacht voor kwaliteitsverbetering van besluiten. Middelen daartoe zijn meer proactief 
toezicht intern en het geven van goede voorlichting aan opstellers van besluiten.

 De commissie vraagt opnieuw aandacht voor goede communicatie en pre-mediation in de verschillende 
fases (zowel voor het nemen van een besluit als na het indienen van een bezwaarschrift) van het 
proces. Zo kan een onnodige bezwarenprocedure worden voorkomen.

 
Verbeteractie:
Pre-mediation bij (dreigende) bezwaren wordt nog meer bevorderd. Hiervoor is in 2017 binnen de 
gemeentelijke organisatie het trainingstraject (pre)mediation opgestart. Verder zijn in het verlengde 
daarvan, onder de vlag van de ‘Heusdense School’, in 2018 ook workshops gespreksvaardigheden 
gestart die ook in 2019 doorliepen. Hieraan wordt blijvende aandacht gegeven.

 Omdat ten opzichte van voorgaande jaren de termijnoverschrijding bij de uiteindelijke beslissing op 
bezwaarschriften is toegenomen, is de commissie van mening dat de tijdigheid van de afhandeling van 
bezwaren daar waar mogelijk meer aandacht behoeft.
 

Verbeteractie:
Nog meer en pro-actief de afhandelingstermijn bewaken en daar waar nodig vragen om tijdige 
verdaging of opschorting van de beslistermijn. 

 Om de bezwaarprocedure goed te laten verlopen, is het essentieel dat namens het bestuursorgaan 
uiterlijk tien dagen voor de hoorzitting een verweerschrift met een voorlopig standpunt wordt ingediend 
bij de commissie. Dit is vooral voor de bezwaarmakers van belang zodat zij niet op de hoorzitting 
overvallen worden door ‘nieuwe’ informatie van het bestuursorgaan en zij ook in de gelegenheid zijn 
hier tijdens de zitting adequaat op te reageren.
Daardoor kan de hoorzitting efficiënter verlopen, wat in het belang is van alle partijen. 
Dit heeft de commissie al in 2017 aanbevolen, maar daar wordt in veel gevallen nog geen uitvoering 
aan gegeven.

Verbeteractie: 
De aanbeveling van de commissie in principe overnemen en medewerkers stimuleren dat er tijdig 
een verweerschrift wordt opgesteld. 

 Voorts is de commissie bezorgd over het sterk toegenomen aantal keren (11%) dat bij de beslissing op 
bezwaar wordt afgeweken van het commissieadvies.

Verbeteractie:
Een voorgenomen afwijking van het commissieadvies gaat voortaan niet alleen in overleg met de 
inhoudelijk betrokken portefeuillehouder maar ook met de portefeuillehouder voor de 
bezwaarschriftenbehandeling (de burgemeester). Op grond van het door u in 2019 vastgestelde 
beleid over Transparant bestuur wordt zo nodig aan het collegevoorstel tot afwijking een ambtelijke 
notitie toegevoegd.

Klachten
Qua inhoud is in 2019 ten opzichte van 2018 een verschuiving te zien. Het aantal klachten in de categorie 
‘niet nakomen afspraken’ is toegenomen. Naar aanleiding hiervan is een steekproef gehouden naar de 
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beantwoording van klantvragen die per e-mail worden ontvangen. De resultaten van deze steekproef worden 
verder uitgewerkt. 

Het aantal klachten in de categorie ‘bejegening’ is gedaald.

Voor het overige is de aard van de klachten nagenoeg gelijk gebleven en geven deze geen reden voor  
structurele verbeteracties.

Het voorgaande leidt tot het voorstel om:
 het jaarverslag 2019 Commissie bezwaarschriften voor kennisgeving aan te nemen; 
 het jaarverslag klachten 2019 vast te stellen;
 in te stemmen met de voorgestelde verbeteracties;
 dit collegevoorstel en de beide jaarverslagen met de bijgaande raadsinformatiebrief toe te sturen aan 

de raadsleden; 
 dit collegevoorstel en de beide jaarverslagen toe te sturen aan de vertrouwenspersoon sociaal 

domein en de Wmo-adviesraad.

Inzet van middelen
Dit voorstel heeft geen financiële en/of personele gevolgen. 

Risico's
Dit voorstel heeft geen risico’s. 

Procedure / vervolgstappen
Als u conform het voorstel besluit, ontvangen de raadsleden de bijgaande raadsinformatiebrief met dit 
collegevoorstel en de jaarverslagen. Deze stukken worden ook toegestuurd aan de vertrouwenspersoon 
sociaal domein en de Wmo-adviesraad.

Voorgenomen  besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 28 april 2020

besloten: 

 het jaarverslag 2019 Commissie bezwaarschriften voor kennisgeving aan te nemen; 
 het jaarverslag klachten 2019 vast te stellen;
 in te stemmen met de voorgestelde verbeteracties;
 dit collegevoorstel en de beide jaarverslagen met de bijgaande raadsinformatiebrief toe te sturen aan 

de raadsleden; 
 dit collegevoorstel en de beide jaarverslagen toe te sturen aan de vertrouwenspersoon sociaal 

domein en de Wmo-adviesraad.

namens het college van Heusden,
de secretaris,
BA

mr. H.J.M. Timmermans


