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Kennis te nemen van 
Het jaarverslag 2018 van de Commissie bezwaarschriften. 
 
Context 
De Algemene wet bestuursrecht maakt het mogelijk tegen besluiten van het 
gemeentebestuur een bezwaarschrift bij datzelfde bestuur in te dienen. Dezelfde wet 
biedt de mogelijkheid om ten behoeve van de behandeling van bezwaarschriften een 
adviescommissie in te stellen. De Commissie adviseert het gemeentebestuur over de te 
nemen beslissing op het bezwaarschrift.  
 
Volgens artikel 19 van de Verordening commissie bezwaarschriften moet de Commissie 
een jaarverslag opstellen. Wij informeren u met deze mededeling over het jaarverslag 
2018 van de Commissie. Ter informatie: de Commissie werkt niet alleen voor de gemeente 
Doetinchem, maar ook voor de gemeente Oude IJsselstreek en voor Laborijn.  
 
Kernboodschap 
Hieronder de hoofdpunten van het jaarverslag.  
 
Aantal bezwaarschriften 
De Commissie bezwaarschriften bestaat uit vier kamers, te weten algemeen 
(vergunningen, subsidies etc.), uitkeringen (Participatiewet), zorg (Wmo 2015) en jeugd 
(Jeugdwet). In totaal zijn er bij de gemeente Doetinchem 184 (33 meer dan in 2017) 
bezwaarschriften ingekomen. De toename komt doordat in de kamer algemeen een 
verdubbeling van het aantal bezwaarschriften heeft plaatsgevonden. Het grootste deel 
van deze verdubbeling is een gevolg van de ontvangst van 35 bezwaarschriften tegen 
twee besluiten. De bezwaarschriften zijn als volgt verdeeld over de verschillende kamers: 
algemeen (90), zorg (90) en jeugd (4).  
 
Pre-mediation 
Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, wordt in de meeste gevallen geprobeerd 
om via pre-mediation tot een oplossing te komen. Een oplossing kan zijn een aanpassing 
van het bestreden besluit, een betere uitleg waarom de gemeente tot een bepaald besluit 
is gekomen etc. Een geslaagde pre-mediation leidt ertoe dat het bezwaarschrift wordt 
ingetrokken. In de kamer algemeen is in 33% van de gevallen via pre-mediation een 
oplossing gevonden. In de kamers zorg en jeugd bedragen deze percentages 36% 
respectievelijk 50%.  
 
Termijnen 
Het gemeentebestuur moet binnen 18 weken op een bezwaarschrift beslissen. In de kamer 
algemeen bedraagt de behandeltijd van bezwaarschriften waarop een beslissing moet 
worden genomen gemiddeld 15 weken. In 2017 was dit nog 20 weken. In de kamer zorg 
bedraagt de behandeltijd gemiddeld 14 weken. In 2017 was dit 13 weken. In de kamer 
jeugd was de behandeltijd gemiddeld 15 weken. In 2017 was dit 13 weken.  
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Wij zijn tevreden met deze behandeltermijnen maar delen wel de aanbeveling van de 
Commissie bezwaarschriften dat er blijvende aandacht moet zijn voor het tijdig en 
adequaat afhandelen van bezwaarschriften.  
 
Contraire besluiten 
De Commissie bezwaarschriften is een adviescommissie. Het gemeentebestuur dat moet 
beslissen op een bezwaarschrift is daarom bevoegd om af te wijken van het advies. Dit 
heet contrair gaan. De afwijking van het advies moet goed worden gemotiveerd. Voor wat 
betreft de bezwaren die zijn behandeld in de kamer algemeen en de kamer jeugd is ons 
college geen enkele keer contrair gegaan. Bij de kamer zorg zijn wij ten aanzien van de in 
2018 ontvangen bezwaarschriften één keer contrair gegaan. Verder zijn wij ten aanzien 
van adviezen van de kamer zorg uit voorgaande jaren nog elf keer contrair gegaan.  
 
Verbeuren dwangsom 
Wanneer er niet binnen 18 weken een beslissing op het bezwaarschrift is genomen, kan 
een bezwaarmaker het gemeentebestuur in gebreke stellen. Als na de ingebrekestelling 
niet binnen twee weken een beslissing op het bezwaarschrift wordt genomen, is een 
dwangsom verschuldigd. De gemeente moet de indiener van het bezwaarschrift dan een 
financiële vergoeding geven. Zowel in de kamer algemeen als in de kamer jeugd is geen 
enkele ingebrekestelling ingekomen. In de kamer zorg zijn 11 ingebrekestellingen 
ontvangen. In 4 van deze gevallen moest een dwangsom worden uitgekeerd.  
 
Aanbevelingen Commissie bezwaarschriften Laborijn 
De Commissie bezwaarschriften is ook de adviescommissie voor de afhandeling van 
bezwaarschriften door Laborijn. In dat kader doet de Commissie ook aanbevelingen in de 
richting van Laborijn. De aanbevelingen hebben betrekking op de verbetering van de 
cliëntbenadering en dienstverlening. Wij merken in dit verband op dat deze 
aanbevelingen worden meegenomen in het onafhankelijke onderzoek naar de 
klachtenprocedure en de bejegening van cliënten dat momenteel door het dagelijks 
bestuur van Laborijn wordt uitgevoerd.  
 
Aanbevelingen 
In paragraaf 2.9 van het jaarverslag constateert de Commissie (kamer zorg) allereerst dat 
er sprake is van een duidelijke verbetering in de wijze waarop vertegenwoordigers van ons 
college optreden tijdens een hoorzitting. Namelijk actiever en meer oplossingsgericht. Ook 
constateert de Commissie dat de beleidsregels in het sociaal domein meer in 
overeenstemming zijn gebracht met de geldende jurisprudentie maar blijft daarvoor wel 
aandacht vragen. Los hiervan doet de Commissie nog wel een aantal aanbevelingen:  
 
1. Voor griffie- en advocaatkosten kan bijzondere bijstand worden aangevraagd. Deze 

aanvraag moet bij de gemeente Doetinchem ingediend worden binnen een maand 
nadat de kosten zijn ontstaan. De Commissie bezwaarschriften adviseert deze termijn, 
onder verwijzing naar de praktijk bij de gemeente Oude IJsselstreek, te verruimen tot 
drie maanden. Dit vanwege de omstandigheid dat het besluit van de Rechtbank met 
daarin een opgave van de griffie- en advocaatkosten vaak laat wordt verstuurd.  

2. Hoewel een verbetering van de behandeltermijnen is geconstateerd, vraagt de kamer 
zorg hier toch voortdurende aandacht voor.  
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3. De kamer zorgt vraag aandacht voor de kwaliteit van de digitale dossiers. Zo zitten er 
regelmatig stukken dubbel in dossiers en kunnen door de afdeling opgestelde 
documenten wellicht korter zonder aan kwaliteit in te boeten.  

 
Wij zijn het eens met de aanbevelingen 2 en 3 van de Commissie en zullen er dan ook zorg 
voor dragen dat deze in de gemeentelijke organisatie worden geïmplementeerd.  
 
De eerste aanbeveling nemen wij niet over. Algemeen uitgangspunt is dat bijzondere 
bijstand moet worden aangevraagd voordat de kosten worden gemaakt. De gehanteerde 
termijn van een maand na ontstaan van de griffie- en advocaatkosten is in die zin al een 
verruiming. Deze termijn nog verder verruimen vinden wij onwenselijk mede ook gelet op 
de omstandigheid dat reeds van te voren bekend is dat de griffie- en advocaatkosten er 
aan zullen komen. Op dat moment kan reeds een aanvraag bijzonder bijstand worden 
ingediend. Ondanks het feit dat nog niet alle gegevens bekend zijn.  
 
Vervolg 
Niet van toepassing.  
 
Bijlagen 
1. Jaarverslag 2018 Commissie bezwaarschriften 
 


