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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-715805254 DOS-2019-
0002032

Onderwerp

Jaarverslag Bezwarencommissie 2018

Advies

1 . Kennis te nemen van het verslag van de bezwarencommissie over het verslagjaar 2018. 

2. De brief aan Provinciale Staten vast te stellen, waarmee het verslag van de

bezwarencommissie ter kennisname aan Provinciale Staten wordt gezonden en uw reactie

ten aanzien van de daarin vervatte aandachtspunten aan de Staten kenbaar gemaakt wordt.

3. De publiekssamenvatting bij het voorstel Jaarverslag Bezwarencommissie 2018 vast te

stellen. 

Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 
Bijlagen

GS-brief aan PS over Jaarverslag Bezwarencommissie 2018

Jaarverslag Bezwarencommissie 2018

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 26 november 2019 26 november 2019
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1 Toelichting voor het College

 

In het “Reglement behandeling bezwaarschriften Zuid-Holland 2014” is bepaald dat de

bezwarencommissie jaarlijks verslag uitbrengt aan Gedeputeerde Staten over de werkzaamheden

van het voorgaande jaar. Daarnaast wordt het verslag van de bezwarencommissie ter

kennisneming aan Provinciale Staten voorgelegd. 

 

Van de bezwarencommissie is het jaarverslag over 2018 ontvangen. In dit voorstel wordt

ingegaan op de bevindingen die in dit verslag zijn opgenomen en worden voorstellen gedaan over

de wijze waarop met de door de commissie gedane aanbevelingen kan worden omgegaan. 

 

Inhoud jaarverslag 

Algemeen

Het jaarverslag van de bezwarencommissie bevat cijfers en gegevens over tot de

rechtsbeschermingspraktijk in een bepaald kalenderjaar, waaronder een analyse van de

ontwikkelingen in het aantal behandelde bezwaarschriften, de gemiddelde behandelduur en de

mate waarin gestelde afdoeningstermijnen zijn gehaald. Voor een uitgebreide beschrijving

daarvan wordt kortheidshalve naar het jaarverslag verwezen. In het navolgende zullen met name

de meest in het oog springende zaken uit het verslag worden belicht en een vergelijking worden

getrokken met het verslagjaar 2017.

 

Uitkomsten informeel overleg

Het cluster rechtsbescherming van de afdeling Financiële en Juridische Zaken (FJZ) heeft onder

andere tot taak om te onderzoeken of een geschil zonder advies van de bezwarencommissie

middels informeel overleg kan worden opgelost. Van de 259 bezwaarschriften die in 2018 zijn

ontvangen, zijn er in ieder geval 57 na informeel overleg ingetrokken. In 27 van deze gevallen is

het bestreden besluit na het informele overleg ingetrokken of gewijzigd. In 2017 was het resultaat

van informeel overleg vergelijkbaar. In dat jaar werden er 45 van 223 bezwaarschriften na

succesvol informeel overleg ingetrokken.

 

Termijnen

In de verslagjaren 2016 en 2017 sprongen met name de gunstige cijfers met betrekking tot de

adviestermijnen van de commissie in het oog. Het percentage van gevallen waarin de

bezwarencommissie haar adviezen binnen de daarvoor gestelde termijn uitgebracht, bedroeg in

beide jaren 97%. In het verslagjaar 2018 is dit iets teruggelopen naar 93%. Daartegenover staat

dat de gemiddelde termijn waarin de adviezen werden uitgebracht werd verkort van negen weken

in 2017, tot zeven weken in 2018. Uiteindelijk is in 94% van de gevallen door uw college binnen

de daarvoor gestelde wettelijke termijn op de bezwaren besloten. Dit was vorig jaar 95% en

betreft dus geen noemenswaardig verschil.

 

Strekking van de adviezen

In het verslagjaar 2018 werd door de commissie ten aanzien van 57 (68%) van de behandelde

bezwaarschriften geadviseerd deze ongegrond te verklaren. Dit aantal is percentagewijs gelijk

aan dat in 2017. Ten aanzien van 13 (15%) van de door de bezwarencommissie behandelde

bezwaarschriften achtte de commissie de ingediende bezwaren gegrond en adviseerde de
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commissie het bestreden besluit te herroepen. Het percentage gegronde bezwaren pakt daarmee

over 2018 iets ongunstiger dan in 2017 het geval was. In 2017 bedroeg het aantal gegrond

geachte bezwaren 10%. 

 

Contraire besluiten

In 2018 heeft de bezwarencomissie 67 adviezen uitgebracht. In 8 (12%) van deze gevallen heeft

uw college het advies van de commissie niet gevolgd. Dit in tegenstelling tot het verslagjaar 2017,

waarin alle door de commissie uitgebrachte adviezen door uw college zijn overgenomen. Daarbij

wordt opgemerkt dat van de acht gevallen waarin contrair gegaan werd, het zeven gelijksoortige

zaken betrof, waarin tussen de commissie en uw college verschil van inzicht bestond omtrent een

bevoegdheidsgrondslag.

 

Aanbevelingen

Vanuit de adviespraktijk over het verslagjaar 2018 heeft de commissie op dit moment geen

verdere algemene aanbevelingen meegegeven. Verder geeft de commissie aan dat uw college in

2018 voldaan heeft aan aanbevelingen die in eerdere jaarverslagen zijn gedaan. 

 

Leeraspecten 

Naast aanbevelingen geeft de commissie in de regel ook een overzicht van de leerpunten die de

commissie aan de hand van de behandelde zaken voor de provinciale organisatie ziet. Deze zijn

opgenomen in een bijlage bij het jaarverslag, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen. 

 

Reactie op het jaarverslag

 

Algemeen

Er kan met tevredenheid naar het jaarverslag van de bezwarencommissie over 2018 worden

gekeken. De cijfers laten over het algemeen geen aanmerkelijke verslechteringen zijn. Weliswaar

is het aantal gevallen waarin de adviestermijn gehaald is licht terug gelopen. Daar staat tegenover

dat de gemiddelde adviestermijn enigszins is bekort. En verder heeft de commissie geen

aanleiding gezien om specifieke aanbevelingen voor verbetering te doen.  

 

Reactie op de leeraspecten

De bij de bezwaarschriften betrokken medewerkers en vakafdelingen krijgen steeds de door de

commissie uitgebrachte adviezen onder ogen. Er mag van uitgegaan worden dat men langs die

weg de betreffende leerpunten gedurende het verslagjaar al heeft meegekregen. Daarnaast wordt

het jaarverslag onder de aandacht van de betrokken bureaus/afdelingen worden gebracht, waarbij

de benoemde leerpunten nogmaals in herinnering zullen worden geroepen. 

 

Financieel en fiscaal kader:

Aan het jaarverslag van de bezwarencommissie zijn geen financiële gevolgen verbonden. 

 

Juridisch kader:

Zie toelichting voor college.
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2 Voorafgaande besluitvorming

 n.v.t.

 

3 Proces

 

Het jaarverslag van de bezwarencommissie wordt ter kennisneming aan Provinciale Staten

aangeboden, aangezien de commissie tevens adviseert over bezwaren die zijn gericht tegen

besluiten van Provinciale Staten. Verder is het goed gebruik dat de portefeuillehouder juridische

zaken jaarlijks overleg heeft met de voorzitter van de bezwarencommissie over de conclusies en

aanbevelingen van het jaarverslag. De secretaris van de bezwarencommissie neemt hiertoe het

initiatief.

 

4 Participatie

 n.v.t.

 

5 Communicatiestrategie

 

Naast de openbaarmaking van de publiekssamenvatting wordt geen specifieke strategie voor

(bredere) externe communicatie ontwikkeld.

 

Intern zullen de in het jaarverslag genoemde aanbevelingen en leeraspecten voor de organisatie

worden gecommuniceerd. Zoals gesteld, wordt het jaarverslag door het team juridische zaken

onder de aandacht van de betrokken bureaus en afdelingen gebracht, waarbij de benoemde

leerpunten nogmaals in herinnering zullen worden geroepen. Daarnaast zal in een follow-up bij de

betrokken bureaus en afdelingen worden nagegaan welke verbeteracties naar aanleiding van de

betreffende leerpunten zijn ondernomen.

 


