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Geachte leden van de raad
Bijgaand bij deze brief treft u het jaarverslag van de bezwaarschriftencommissieover het jaar 2017.
De bezwaarschriftencommissievan de gemeente Coevorden brengt jaarlijks verslag uit ten aanzien van
de behandelde bezwaarschriften. In het jaarverslag worden aantallen benoemd, wordt een terugblik
gegeven en ten slotte worden aanbevelingen gedaan. Na het uitbrengen van het jaarverslag vindt een
evaluatiegesprek plaats. Dit gesprek heeft nog niet plaatsgevonden.
In het jaarverslag is een aantal aanbevelingen gedaan. De commissie adviseert, kort samengevat, het
volgende:
a. Het aannemen van een minder formalistische houding. De commissie zou graag zien dat het
bestuursorgaan minder het strikt formele juridische kader volgt en waar mogelijk meer
rekening houdt C.q. inspeelt op de gevoelens van bezwaarmaker.
b. De rechtelijke uitspraken waarover de commissie geadviseerd heeft in kennis te brengen bij
de commissie. Op deze wijze kan ze nieuwe inzichten verwerven.
c. De juridische kwaliteit en eventuele verbeterpunten inzichtelijk te hebben dan wel te krijgen,
bijvoorbeeld door middel van de verhouding van het (totaal) aantal besluiten ten opzichte van
het aantal bezwaarschriften, informatie over het tijdelijk verdagen en het aantal beroepen ten
opzichte van het aantal beslissingenop het bezwaar.
Verder geeft de commissie nog mee dat de commissie voorstander is van de werkwijze waarbij de
medewerker die het besluit heeft voorbereid ook het verweer voert. De commissie constateert een
verbetering in het aantal verweerschriften. Bij het merendeel van de dossiers was een verweerschrift
bijgevoegd door het bestuursorgaan. Daarnaast is er een verbetering te zien in de aanleveringen van de
stukken. Ook stelt de commissie vast dat voorafgaand aan een hoorzitting het bestuursorgaan vaak al in
gesprek is geweest met bezwaarmaker. De commissie prijst deze werkwijze omdat het aantal juridische
procedures hierdoor kan worden verminderd of verkort.
De eerste aanbeveling die de commissie doet is besproken met de juridisch medewerkers die het college
vertegenwoordigen ter zitting. Tegelijkertijd geeft de commissie ook aan dat er op dat punt verbetering
te zien is. De tweede aanbeveling is eenvoudig te realiseren via de administratie van het secretariaat. De
laatste aanbeveling betreft het inzichtelijk hebben of krijgen van de juridische kwaliteit en eventuele
verbeterpunten.

-2Ten aanzien daarvan kunnen wij opmerken dat wij gaan onderzoeken hoe wij dit inzichtelijk gaan krijgen.
Niet alleen ten aanzien van de besluiten waartegen bezwaar is gemaakt, maar dit willen wij in breder
perspectief bezien.
Inmiddels is de nieuwe Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Coevorden in werking
getreden. Hierin is opgenomen dat er geen jaarverslag meer wordt uitgebracht door de
bezwaarschriftencommissie. Efficiencyoverwegingen en het geringe aantal bezwaarschriften liggen
hieraan ten grondslag. Informatie over de aantallen, de adviezen, trends en aanbevelingen worden
meegenomen in de documenten van de p&c-cyclus.
Wij vertrouwen er op hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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