
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

JAARVERSLAG  
COMMISSIE VOOR  
BEZWAARSCHRIFTEN 
HEEMSTEDE 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2  

Inhoudsopgave         Pagina 
           
Inleiding 3  
Samenstelling en taak commissie 3  
Vergaderfrequentie 3  
Aantal ingediende bezwaarschriften 4  
Aantal afgedane bezwaarschriften 4 
Aard bezwaarschriften 6 
Ingetrokken bezwaarschriften 6 
Uitgebrachte adviezen 7  
Advisering zonder hoorzitting 8 
Afwijking van advies in de beslissingen op bezwaar 8  
Beslistermijnen 9  
Rechtstreeks beroep 10  
Vergoeding kosten bezwaarprocedure 11  
De informele aanpak / pre-mediation 11 
Sturing commissie 11  
Evaluatie aanbevelingen 2020 en aanbevelingen 2021 11 
Ten slotte 12  
 
 
Bijlagen 
 
I   Overzicht afgehandelde bezwaarschriften in 2021 13     
II  Overzicht leden commissie voor bezwaarschriften 
    en secretarissen in 2021 14 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3  

Inleiding 
Dit is het twintigste jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften. 
Het geeft inzicht in de adviezen die de commissie in 2021 heeft 
uitgebracht. Met het oog op een totaalbeeld is in dit jaarverslag ook 
informatie opgenomen over de bestuurlijke besluitvorming naar 
aanleiding van de adviezen van de commissie.  
 
Samenstelling en taak commissie 
De commissie bestond tot 1 april 2021 uit zes leden, daarna uit acht 
leden.  
Evenals in voorgaande jaren is met een roulerend systeem van 
commissieleden gewerkt. Per vergadering zijn een voorzitter en twee 
leden aanwezig. 
 
De taken en werkwijze van de commissie voor bezwaarschriften liggen 
vast in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), nader uitgewerkt in de 
Verordening commissie bezwaarschriften. 
  
Vergaderfrequentie 
Hoorzittingen 
In 2021 heeft de commissie 5 keer fysiek vergaderd ter behandeling van 
bezwaarschriften. In verband met COVID-19 hebben er ook 12 digitale 
hoorzittingen plaatsgevonden. Ook zijn 8 bezwaarschriften afgehandeld, 
na overleg met de bezwaarmaker, op basis van de stukken in het 
dossier, al dan niet na een extra schriftelijke ronde (extra schriftelijke 
toelichting).  
 
Plenaire vergadering 
Zoals afgesproken vindt er jaarlijks een plenaire vergadering in februari 
of maart plaats. Vanwege de coronamaatregelen in 2021 heeft er pas op 
23 september 2021 een plenaire vergadering plaatsgevonden. 
 
In deze vergadering zijn diverse praktische zaken besproken en er heeft 
afstemming plaatsgevonden. 
 
Ervaringen zijn gedeeld met betrekking tot het digitaal horen, via MS 
Teams, en hoe het horen in de toekomst kan plaatsvinden. 
 
Ook is het digitale dossier besproken.  
 
Afgesproken is dat als de commissie vooraf inhoudelijke vragen heeft, zij 
deze deelt met de secretaris. De vragen kunnen dan uitgezet worden bij 
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de vakafdeling, zodat deze ter zitting kunnen worden beantwoord. Dit 
komt de behandeling tijdens de hoorzitting ten goede. 
 
Aantal ingediende bezwaarschriften 
In 2021 zijn 93 bezwaarschriften ontvangen. Dit is het hoogste aantal per 
jaar sinds 2016. Voor deze stijging is geen aanwijsbare reden aan te 
geven.  
 
Ook is er 1 bezwaarschrift ontvangen met betrekking tot 
personeelszaken. Hierover wordt geadviseerd door een specifieke 
commissie voor personele aangelegenheden. Dit bezwaarschrift zal in dit 
jaarverslag buiten beschouwing worden gelaten. 
 

 
 
De 93 bezwaarschriften zijn gericht tegen 51 besluiten. Dat betekent dat 
er tegen een aantal besluiten meerdere bezwaarschriften zijn ingediend. 
Tegen vier besluiten is tweemaal bezwaar gemaakt en tegen drie 
besluiten is respectievelijk drie, zes en vijfentwintig maal bezwaar 
gemaakt. 
 
Aantal afgedane bezwaarschriften 
Van 22 bezwaarschriften die in 2020 zijn ontvangen, maar waarover in 
dat jaar niet door de commissie is geadviseerd, zijn er 20 afgedaan in 
2021. 
Er zijn 2 bezwaarschriften uit 2020 die op dit moment nog niet 
afgehandeld zijn. Reden hiervoor is dat bezwaarmaker alleen zijn 
bezwaarschriften in een fysieke hoorzitting wilde hebben behandeld. 
Fysieke hoorzittingen waren niet tot nauwelijks mogelijk vanwege 
COVID-19. De behandeling van deze bezwaarschriften heeft eind 2021 
plaatsgevonden maar de advisering volgt pas in 2022. 
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Ook zijn er 3 in 2019 ingediende bezwaarschriften 
(omgevingsvergunning) afgedaan in 2021.  
Een bezwaarschrift betrof een weigering omgevingsvergunning. Op 
verzoek van bezwaarmaker is dit bezwaarschrift aangehouden, omdat zij 
in afwachting was van de beschikbaarheid van een ander pand waar 
haar activiteit wel zou kunnen worden toegestaan.  
De andere 2 bezwaarschriften waren aangehouden omdat 
bezwaarmakers samen met de vergunninghouder tot een oplossing 
wilden komen. Dat is echter niet gelukt waardoor de bezwaarschriften 
alsnog zijn behandeld. 
 
Onder het begrip “afgedaan” wordt verstaan: de zaken waarin de 
commissie een advies heeft uitgebracht in 2021, alsmede de zaken 
waarin advisering achterwege is gebleven, omdat het bezwaarschrift 
werd ingetrokken. 
 
Van de 93 bezwaarschriften die in 2021 zijn ontvangen, zijn er in totaal 
75 afgedaan in 2021.  
De 20 bezwaarschriften die nog niet in 2021 zijn afgedaan (18 
bezwaarschriften uit 2021 en 2 bezwaarschriften uit 2020), blijven hier 
verder buiten beschouwing. Deze bezwaarschriften zullen (naar 
verwachting) worden afgedaan in 2022 en worden meegenomen in het 
jaarverslag over 2022. 
 
50 bezwaarschriften zijn al dan niet na tussenkomst van het secretariaat 
ingetrokken dan wel vervallen doordat de besluiten waartegen de 
bezwaarschriften waren ingediend zijn ingetrokken.  
 
In totaal zijn er 98 bezwaarschriften (75 uit 2021, 20 uit 2020 en 3 uit 
2019) afgedaan in het verslagjaar 2021. 
 
Het aantal bezwaarschriften is in vergelijking tot het voorgaande jaar 
(wederom) licht gestegen.  
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Aard bezwaarschriften  
 

 
* Uitvoering Openbare Ruimte en Voorbereiding Openbare Ruimte zijn in 2021 samengevoegd tot 
Ruimtelijk beheer 
 
Het aantal bezwaarschriften gericht tegen besluiten op het terrein van 
Ruimtelijk beheer is gestegen van 24 naar 35. In 2021 zijn er veel 
bezwaarschriften ingediend in het kader van een ligplaatsvergunning 
voor een groot vaartuig. De meeste bezwaarschriften zijn ingetrokken. 
Ten aanzien van 3 bezwaarschriften wordt door de commissie 
geadviseerd in 2022.  
 
Ingetrokken bezwaarschriften 
Van de ingediende bezwaarschriften in 2021 zijn 46 bezwaarschriften 
ingetrokken. Deze 46 bezwaarschriften zijn ingetrokken omdat er in 38 
gevallen een nieuw besluit is genomen. Van deze 38 gevallen waren 22 
bezwaarschriften tegen hetzelfde besluit gericht, en ook 2 keer 2 
bezwaarschriften tegen hetzelfde besluit. De redenen waarom een nieuw 
besluit is genomen zijn divers. Vaak gaf de bezwaarmaker gedurende de 
procedure wijzigingen of aanvullingen aan waardoor alsnog nadere 
afspraken konden worden gemaakt c.q. een vergunning kon worden 
verleend. In 5 gevallen hebben de bezwaarmakers na uitleg over het 
genomen besluit hun bezwaar ingetrokken. Ten slotte hebben 3 
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bezwaarmakers zonder opgegeven reden het bezwaarschrift 
ingetrokken. 
 
Een groot gedeelte van de bezwaarschriften was gericht tegen een 
ligplaatsvergunning voor een vaartuig. Het college heeft besloten om 
voor dit vaartuig een andere ligplaats aan te wijzen waardoor het 
grootste gedeelte van de bezwaarschriften (23) is ingetrokken. 
 
Van de 4 bezwaarschriften uit 2020 die zijn ingetrokken in 2021, zijn er 2 
ingetrokken nadat een nieuw besluit was genomen waarin aan de 
bezwaren tegemoet is gekomen. Eén bezwaarschrift is ingetrokken na 
overleg tussen buren en het secretariaat van de commissie voor 
bezwaarschriften. Het andere bezwaarschrift is ingetrokken zonder 
opgave van redenen. 
 
Uitgebrachte adviezen 
De commissie heeft in het verslagjaar 48 adviezen uitgebracht.  

 
 
De uitgebrachte adviezen laten 2 grote verschillen zien ten opzichte van 
2020; het aantal bezwaarschriften dat is ingetrokken en de adviezen 
waarbij bezwaren gedeeltelijk gegrond zijn verklaard.  
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Gedeeltelijk gegrond 
Er is een forse daling in 2021 ten opzichte van het aantal gedeeltelijk 
gegronde bezwaarschriften in 2020; van 23 naar 4. We zijn daarmee 
terug op het aantal van de daaraan voorafgaande jaren. 
 
In 2020 was er een forse stijging van het aantal bezwaarschriften ten 
aanzien van verkeersbesluiten tot de plaatsing van laadpalen. Bij deze 
verkeersbesluiten was geen sprake van een deugdelijke motivering met 
betrekking tot het meewegen van aangedragen alternatieve locaties. Om 
die reden adviseerde de commissie in 2020 in bijna alle 
bezwaarschriften tot een gedeeltelijke gegrondverklaring. In 2021 waren 
de verkeersbesluiten beter gemotiveerd waardoor de adviezen van de 
commissie leidden tot een ongegrondverklaring. 
 
Advisering zonder hoorzitting  
Artikel 7:3 van de Awb bepaalt dat in sommige gevallen van het horen 
kan worden afgezien. Dit is het geval indien het bezwaar kennelijk niet-
ontvankelijk of kennelijk ongegrond is, belanghebbenden hebben 
verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord 
of aan het bezwaar volledig tegemoet wordt gekomen en andere 
belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden 
geschaad.  
 
De voorzitter van de commissie beslist over de toepassing van artikel 7:3 
van de Awb (artikel 9, tweede lid, van de Verordening commissie 
bezwaarschriften). 
In dit verslagjaar heeft de voorzitter tweemaal besloten van het horen af 
te zien. Dit betrof een bezwaarschrift tegen een verleende 
omgevingsvergunning horeca en een bezwaarschrift tegen een TOZO 
besluit. Bezwaarmakers hadden hiertegen niet verschoonbaar te laat 
bezwaar gemaakt waardoor de bezwaren niet-ontvankelijk waren.  
 
Afwijking van advies in de beslissingen op bezwaar 
Het college is in dit verslagjaar tweemaal gedeeltelijk afgeweken van het 
advies van de commissie. 
 
De eerste zaak betrof een bezwaar tegen een laadpaal voor het opladen 
van elektrische voertuigen.  
De commissie adviseerde tot gegrondverklaring op 1 bezwaarpunt. Dit 
betrof het punt dat er 2 parkeerplaatsen worden aangewezen voor het 
opladen van elektrische voertuigen in het besluit maar de aanvraag 
slechts op 1 parkeerplaats betrekking heeft. De commissie stelde vast 
dat het college niet, althans niet voldoende, had gemotiveerd waarom 
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hier het belang tot aanwijzing van twee parkeerplaatsen prevaleerde 
boven de belangen van omwonenden, gezien het feit dat er maar één 
oplaadlocatie is aangevraagd.  
 
Het college heeft aangegeven dat in haar beleid is vastgelegd dat een 
aanvraag standaard wordt beantwoord met twee laadparkeerplaatsen. 
Wanneer uitvoering wordt gegeven aan het beleid, hoeft het college 
geen verdere motivering te geven. Als sprake is van een uitzonderlijke 
situatie en het college afwijkt van het beleid, dan wordt dat wel 
gemotiveerd. Maar daarvan was geen sprake. Het college heeft het 
bezwaarschrift om die reden in zijn geheel ongegrond verklaard, met 
aanvulling van de motivering. 
 
De tweede zaak ging over een invorderingsbesluit op grond van de Wet 
kinderopvang.  
De 2 belangrijkste punten uit het advies van de commissie waren, 
leidend tot een advisering met gedeeltelijke gegrondverklaring: 
- Onvoldoende motivering van het GGD advies. 
- Is sprake van bijzondere omstandigheden vanwege overmacht door 

corona? 
Het college heeft overwogen: 
- Uit jurisprudentie volgt dat in beginsel mag worden uitgegaan van de 

juistheid van een GGD-advies. Dit is slechts anders als er 
tegenbewijs wordt geleverd door de bezwaarmaker. Dat tegenbewijs 
is niet geleverd. Het GGD-advies behoefde geen aanvulling. 

- De tekortkomingen waren al voor de periode van corona aan de orde. 
Om die reden is er geen sprake van een bijzondere omstandigheid. 

Het college heeft het bezwaarschrift in zijn geheel, onder aanvulling van 
de motivering, ongegrond verklaard. 
 
Beslistermijnen  
De termijn voor een beslissing op bezwaar bedraagt 12 weken (artikel 
7:10, eerste lid, van de Awb). Deze termijn kan op grond van artikel 7:10, 
derde lid, van de Awb eenmaal met 6 weken worden verdaagd. Van de 
mogelijkheid tot verdagen is ruim meer gebruik gemaakt dan in 2020 
(43), namelijk 72 keer, waarvan 13 keer ten aanzien van 
bezwaarschriften uit 2020.  
 
De redenen voor verdaging waren: 

- het inventariseren of bezwaarmakers en derde belanghebbenden 
een digitale hoorzitting wilden of een afdoening op grond van 
schriftelijke stukken, vanwege de coronamaatregelen, heeft tot 
vertraging in de be- en afhandeling geleid; 
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- de advisering door de commissie vergde extra tijd, mede in 
verband met de schriftelijke vragen vanwege het niet kunnen 
houden van een (fysieke) hoorzitting, als gevolg van de 
coronamaatregelen; 

- het te behandelen onderwerp vergde meer tijd qua voorbereiding, 
uitwerking en/of extra overleg met de commissie (oversteekplaats, 
ligplaats, speelautomatenhal en supermarkt); 

- het inplannen van een digitale hoorzitting vergde extra tijd qua 
beschikbaarheid van alle partijen (inclusief commissie en 
secretaris); 

- intern overleg over de inhoud van bezwaarschriften vergde meer 
tijd; 

- drukke, andere, werkzaamheden van het secretariaat. 
 

 
 
Ten aanzien van het aantal verdagingen: 
26 bezwaarschriften zijn wel verdaagd, maar zijn daarna alsnog 
ingetrokken. 
 
Rechtstreeks beroep  
Op grond van artikel 7:1a van de Awb kan de indiener van een 
bezwaarschrift het bestuursorgaan verzoeken in te stemmen met 
rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Hiermee wordt, met 
wederzijds goedvinden, de bezwaarschriftenprocedure overgeslagen.  
 
Hiervan is geen gebruik gemaakt in 2021. 
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Vergoeding kosten bezwaarprocedure  
Op grond van artikel 7:15 van de Awb kan een belanghebbende om 
vergoeding van de kosten vragen die hij redelijkerwijs bij de behandeling 
van een door hem ingediend bezwaarschrift heeft gemaakt. Er is sprake 
van een vergoedingsplicht in de gevallen waarin het bestreden besluit 
wegens onrechtmatigheid wordt herroepen en deze onrechtmatigheid 
aan het bestuursorgaan is te wijten. Als het verzoek om 
kostenvergoeding tijdig is gedaan, dat wil zeggen uiterlijk tijdens de 
hoorzitting van de commissie, is de commissie in haar advies op het 
betreffende verzoek ingegaan.  
 
In 2021 heeft de commissie 3 verzoeken om vergoeding van de kosten 
behandeld. Er is 3 keer geadviseerd de kosten niet te vergoeden. Het 
college heeft deze adviezen overgenomen.  
 
De informele aanpak/pre-mediation  
Waar mogelijk wordt geprobeerd in informele sfeer een oplossing te 
bereiken. Dit heeft in 2021 niet geleid tot formele mediation-trajecten. 
Wel zijn door interventie van het secretariaat van de commissie (AJZ) 
maar veelal door de vakafdeling zelf, al dan niet met ondersteuning via 
de afdeling AJZ, 50 zaken opgelost. Er wordt telefonisch of persoonlijk 
een gesprek met de bezwaarmaker aangegaan voor uitleg en 
beantwoording van vragen en onduidelijkheden. Uitkomst van dit 
gesprek is dat het besluit in stand blijft (en het bezwaarschrift wordt 
behandeld), het besluit wordt herzien (en het bezwaarschrift wordt 
ingetrokken) of bezwaarmaker geeft aan geen prijs meer te stellen op 
behandeling omdat hij inzag dat het besluit juist was genomen 
(bezwaarschrift wordt ingetrokken). 
 
Sturing commissie 
Door sturing van de commissie in eerdere adviezen heeft het college in 2 
daarop volgende zaken met betrekking tot laadpalen een duidelijke(re) 
uitleg in het verweerschrift (vooraf) en ter zitting gegeven. 
 
Evaluatie aanbevelingen 2020 en aanbevelingen 2021 
Het aanleveren van een verweerschrift voorafgaand aan een zitting, of 
bij een afhandeling op basis van schriftelijke stukken, is in 2020 als ook 
in 2021 nagenoeg standaard geworden. Dit werkt erg goed en geeft 
meer helderheid bij zowel commissie als bezwaarmaker. Het zou mooi 
zijn als in 2022 in alle zaken een verweerschrift kan worden 
aangeleverd.  
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Verder vindt de commissie het in het kader van de transparantie 
aanbevelenswaardig om bezwaarmaker c.q. college voorafgaand aan de 
zitting op de hoogte te stellen van eventuele vragen van de commissie. 
 
Over de motivering van primaire besluiten merkt de commissie op dat 
deze, over het algemeen beschouwd, verbeterd is, maar een 
aandachtspunt blijft.  
 
Ten slotte 
De commissie wil graag van de gelegenheid gebruik maken en 
aangeven dat zij tevreden is over de ondersteuning in het algemeen door 
het secretariaat. Wel heeft de commissie gemerkt dat er de laatste 
maanden onderbezetting was op het secretariaat. Desondanks was de 
ondersteuning goed. Aandachtspunt is het tijdig opsturen van het dossier 
aan de commissie en (indien nodig) fysiek aan bezwaarmaker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13  

Bijlage I 
 

Overzicht afgehandelde bezwaarschriften in 2021 
 
 
 

 
Aard bezwaren 

 
Specifiek terrein Advies commissie Ingetrokken 

  Gedeeltelijk 
gegrond 

Gegrond Ongegrond 
 

Niet- 
ontvan-
kelijk 

 

Algemene en 
Juridische Zaken 

Kerstboomverbranding     2 

Bouw- en 
Woningtoezicht 

Omgevingsvergunning 2  16 2 7 

 Nummeraanduiding     1 
 Handhavingsverzoek   1  1 
 Gebruik gemeentegrond    1  

Handhaving Verwijderen fiets   1    
Ruimtelijk beheer Ligplaatsen   1  23 

 Behandeling 
bezwarencommissie 

   1  

 Eenrichtingsverkeer     1 
 Laadpalen 1  7   
 Verkeersbesluit   1   

Ruimtelijk Beleid Urgentie    1  
 Oversteekplaats    1  

Sociale Zaken Individuele inkomenstoeslag     1 
 Vergoeding chronische ziekte  1   1 
 Gehandicaptenparkeerplaats    1  
 Participatiewet   5 1 8 
 Uitslag taaltoets      1 
 Tonk     1 
 Tozo    1 1 
 WMO     2 

Welzijn Dwangsombesluit    1  
 Incasso dwangsombesluit    1  
 Invorderingsbesluit WKO 1     

Totaal 98 4 2 31 11 50 
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Bijlage II 
 
Overzicht leden commissie voor bezwaarschriften en secretarissen in 2021 
 
 
Leden commissie voor bezwaarschriften: 
 
Voorzitter: 
Mevrouw mr. A.F.P. van Mierlo  
 
Plaatsvervangend voorzitter: 
Mevrouw mr. L.E.A.M. Grapperhaus  
 
Leden: 
Mevrouw mr. E.E. Schaake  
De heer mr. R.M. Noorlander  
Mevrouw mr. L.M.R. Kater  
Mevrouw mr. B. Smit  
De heer mr. drs. H.S. Eisenberger (per 1 april 2021) 
De heer mr. M. van Harten (per 1 april 2021)  
 
Secretariaat: 
 
Secretarissen: 
De heer mr. L.A. Kadiks  
Mevrouw mr. I.A. Oudendijk 
Mevrouw mr. drs. M.R. Staller 
Mevrouw mr. S.A.C. Claassen  
Mevrouw mr. E.D. van der Meulen-Soonius  
De heer mr. E. Falan (tijdelijk)  
 
Administratieve ondersteuning: 
Mevrouw I. van der Aart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


