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Hoofdstuk 1 Inleiding 

 

1.1 Voorwoord 

Bij dezen bieden wij u het allereerste jaarverslag van de Commissie bezwaarschriften aan van de 

gemeente Midden-Groningen (hierna: de commissie) over het kalenderjaar 2018. 

 

De gemeente Midden-Groningen is op 1 januari 2018 ontstaan uit de drie voormalige gemeenten 

Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de 

verrichte werkzaamheden door de commissie. 

 

Dit jaarverslag is openbaar en wordt online gepubliceerd. 

 

De commissie is krachtens de ‘Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Midden-

Groningen 2018’ ingesteld op 2 januari 2018 door de gemeenteraad, het college van burgemeester 

en wethouders en de burgemeester van Midden-Groningen. 

 

Het betreft een adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht 

(afgekort Awb).  

 

De zaken die de commissie in behandeling neemt, worden – met het oog op een efficiënte 

afhandeling van bezwaarschriften – over drie kamers verdeeld: 

1. De Sociale Kamer: deze kamer bereidt adviezen voor met betrekking tot bezwaren tegen 

persoonsgerichte besluiten op grond van met name de Participatiewet (Pw), de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Deze zittingen zijn uit 

privacyoverwegingen niet openbaar. 

2. De Personele kamer: deze kamer bereidt adviezen voor met betrekking tot bezwaren tegen 

persoonsgerichte besluiten op het terrein van de rechtspositie van ambtenaren en de 

rechtspositie van de Sociale Werkplaats-medewerkers. De zittingen zijn uit 

privacyoverwegingen niet openbaar. 

3. De Algemene kamer: deze kamer bereidt adviezen voor van alle bezwaren die niet tot de 

bevoegdheid van de sociale kamer dan wel de personele kamer behoren. De Algemene 

kamer behandelt de bezwaarschriften tegen meer zaakgerichte besluiten (bijvoorbeeld 

omgevingsvergunningen). De Algemene kamer behandelt daarmee een grote diversiteit aan 

onderwerpen. De zittingen van de Algemene kamer zijn in principe openbaar. Voor wat 

betreft de Algemene kamer kan ook sprake zijn van meerdere bezwaarschriften tegen één 

besluit. Verder kunnen zogeheten derde-belanghebbenden betrokken zijn bij deze 

bezwaarschriften.  

 

Aan elke kamer wordt afzonderlijk een hoofdstuk gewijd waarin aandacht wordt besteed aan: 

- een cijfermatig overzicht van onder meer het totaal aantal ontvangen bezwaarschriften en 

uitgebrachte adviezen; 

- een nadere toelichting op onder meer de gepresenteerde cijfers; 

- het aantal besluiten op bezwaar dat contrair is aan het advies dat de commissie heeft 

uitgebracht; 

- de behandelingsduur van behandelde bezwaarschriften; 

- conclusies en aanbevelingen van de commissie die uiteindelijk ten doel hebben om een 

bijdrage te leveren aan de verbetering van de gemeentelijke besluitvorming. 
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1.2 Samenstelling commissie 

De commissie bestaat uit onafhankelijke leden die niet woonachtig zijn binnen de gemeente 

Midden-Groningen en geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van 

een gemeentelijk bestuursorgaan van de gemeente Midden-Groningen. De leden van de commissie 

zijn aangewezen in het ‘Benoemingsbesluit leden Commissie van advies voor de bezwaarschriften 

en de gemeentelijke ombudscommissie van de gemeente Midden-Groningen 2018’ op 2 januari 

2018. 

 

De voorzitters en leden van de Algemene kamer en de Sociale kamer zijn benoemd voor een 

periode van vier jaar, vanaf 1 januari 2018. Na afloop van die zittingsperiode kunnen zij maximaal 

één keer herbenoemd worden voor een periode van vier jaar. 

 

De voorzitter en leden van de Personele kamer zijn benoemd voor een periode van twee jaar, vanaf 

1 januari 2018. Na afloop van die zittingsperiode kunnen zij voor een periode van maximaal vier 

jaar worden herbenoemd. 

 

De commissie bestaat uit de volgende leden: 

 

Sociale kamer 

De heer mr. J.J. van Vliet    voorzitter 

De heer P.F. Dijkstra     voorzitter 

Mevrouw A. Elzinga – Huisman    lid, tevens plaatsvervangend voorzitter 

De heer J. Swart     lid, tevens plaatsvervangend voorzitter 

Mevrouw mr. R.C. Veenstra    lid 

De heer mr. S.G. Nuis     lid 

Mevrouw mr. Y. Prins     lid 

De heer mr. J.M. Moolhuizen    lid 

 

Algemene kamer 

De heer mr. J.H.A. Hazelhoff    voorzitter 

De heer mr. W. de Vries    lid, tevens plaatsvervangend voorzitter 

De heer mr. A.H. Saman    lid 

Mevrouw mr. M.A. Renkema    lid 

De heer mr. D.W. de Boer    lid 

De heer mr. N. Arends     lid 

 

Personele kamer 

De heer mr. A.H. Saman     voorzitter 

De heer O. Albeda     lid, tevens plaatsvervangend voorzitter 

De heer H.L. van Scheepen    lid 

De heer mr. W. de Vries    plaatsvervangend lid 

 

Zittingen worden gehouden met drie leden, te weten de voorzitter en twee leden die volgens een 

roulatiesysteem deelnemen aan de zittingen. 
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1.3 Secretariaat van de commissie 

Het secretariaat van de commissie bestond in het verslagjaar uit de volgende personen: 

 

Mevrouw mr. M. Adam     secretaris voor de Sociale kamer 

Mevrouw M. Talsma-Bulthuis    secretaris voor de Sociale kamer 

Mevrouw M.R. Fleurke     secretaris voor de Algemene kamer 

De heer J. Leegstra     secretaris voor de Algemene kamer 

Mevrouw M. de Groot     juridisch medewerker  

Mevrouw J.J. Woo     juridisch medewerker 

De heer D.L. van Cimmenaede     juridisch medewerker 

 
1.4 Taak van de commissie 

Indien een burger bezwaar maakt tegen een beslissing van de raad, het college van burgemeester 

en wethouders, de burgemeester, de leerplichtambtenaar of de heffingsambtenaar, dient daarop 

een besluit te worden genomen. De commissie heeft als taak hierin aan het betreffende 

bestuursorgaan een schriftelijk advies uit te brengen. De commissie is alleen ten aanzien van 

bezwaarschriften op grond van belastingwetgeving, belastingverordeningen en de Wet waardering 

onroerende zaken (WOZ-besluiten van de heffingsambtenaar) niet bevoegd te adviseren. 

 

De inzet van de leden van de commissie is er steeds op gericht om op een onafhankelijke en 

deskundige wijze de besluitvorming van de gemeente tegen het licht te houden en kritisch te 

beoordelen. Daarbij geeft de commissie enerzijds inhoud aan haar rechtsbeschermende rol en 

anderzijds tracht de commissie bij te dragen aan de kwaliteit van de besluitvorming van de 

gemeente. 

 

1.5 Procedure 

De procedure van het behandelen van bezwaarschriften is grotendeels vastgelegd in de Awb. Hoe 

deze procedure verloopt, is beschreven in de bijlage: ‘Procedure behandeling bezwaarschriften’. 
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Hoofdstuk 2 Jaarrapportage sociale kamer 

 

2.1 Voorwoord  

 

Geacht gemeentebestuur,   

 

Met dit jaarverslag legt de commissie sociale kamer verantwoording af over haar 

advieswerkzaamheden en geeft zij inzicht in de wijze waarop bezwaarschriften op grond van 

socialezekerheidswetgeving (zoals Participatiewet, Wmo en Jeugdwet) in de gemeente Midden-

Groningen worden behandeld.   

 

De commissie is onafhankelijk en brengt adviezen uit aan de bestuursorganen van de gemeente  

Midden Groningen over door burgers ingediende bezwaarschriften op voornoemd terrein.  

 

Voor cijfers over de aantallen bezwaarschriften, de aard van de adviezen en de 

afhandelingstermijnen verwijzen wij u naar de inhoud van dit jaarverslag. De commissie doet in het 

jaarverslag bovendien enkele aanbevelingen.  

 

Wij willen de medewerkers van het secretariaat hartelijk bedanken. Zij hebben de commissie in 

2018 prima ondersteund. Ook in 2019 blijft de commissie zich, bijgestaan door de secretarissen, 

inzetten voor kwalitatief goede advisering. Onze adviezen stellen u als raad/college/burgemeester 

hopelijk in staat goede en tijdige beslissingen te nemen op de ingediende bezwaarschriften, 

evenals de kwaliteit van de primaire besluitvorming te verbeteren.  

 

Hoogezand, 30 maart 2019    

 

Jan Jaap van Vliet en Frans Dijkstra, voorzitters van de sociale kamer 
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2.2 Overzicht bezwaarschriften en adviezen sociale kamer 
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8 

 

2.3 Toelichting 

 

2.3.1 algemeen 

 

De Sociale kamer bereidt adviezen voor met betrekking tot bezwaren tegen besluiten op het 

terrein van de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening en de Jeugdwet. 

 

In 2018 zijn in totaal 169 bezwaarschriften ontvangen. In het onderstaande overzicht staat het 

aantal bezwaarschriften per onderwerp opgenomen. Verreweg het grootste gedeelte van het aantal 

bezwaarschriften richt zich tegen besluiten die zijn genomen op grond van de Participatiewet. De 

overige bezwaren richten zich tegen besluiten die op grond van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning zijn genomen en besluiten inzake de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 

 

Opvallend genoeg zijn er geen bezwaarschriften ingediend tegen besluiten die op grond van de 

Jeugdwet zijn genomen.  

 

In het taakveld van de kamer ten behoeve van sociale zaken vindt in het voortraject premediation 

(lees: uitleg en toelichting op het nog te nemen primaire besluit) plaats door de betreffende 

kwaliteitsmedewerkers bezwaar en beroep. In dat kader is in alle bezwaarzaken naar aanleiding 

van het bezwaarschrift en vóór het eventueel horen door de commissie, een gesprek geweest 

tussen de voornoemde medewerker van de gemeente en bezwaarde. 

 

Er zijn uiteindelijk 31 hoorzittingen ingepland in 2018; tijdens een hoorzitting werden gemiddeld 3 

bezwaarschriften behandeld. Tijdens 4 hoorzittingen zijn echter alleen maar bezwaarzaken van de 

voormalige gemeenten uit 2017 behandeld.  

 

2.3.2 Ontvangen bezwaarschriften 

 

Er zijn in 2018 169 bezwaarschriften ontvangen. 

 

Aantal ontvangen bezwaarschriften per onderwerp   

Participatiewet  148 

Wet maatschappelijke ondersteuning  19 

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2 

Totaal 169 

 

2.3.3 Ingetrokken bezwaarschriften 

 

In 2018 zijn er 73 aantal bezwaren ingetrokken van de 169 ontvangen 

bezwaarschriften.  

 

De meeste bezwaarschriften (43 van de 73)  zijn ingetrokken nadat door de 

kwaliteitsmedewerker bezwaar en beroep met bezwaarde een toelichtend 

gesprek heeft plaatsgevonden. In 15 gevallen is middels een 

wijzigingsbesluit tegemoet gekomen aan het bezwaar. In 15 andere gevallen 

is het bezwaarschrift ingetrokken nadat een hoorzitting is geweest. 
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Aantal ingetrokken bezwaarschriften per onderwerp  

Participatiewet 65 

Wet maatschappelijke ondersteuning 6 

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2 

Totaal 73 

 

In onderstaande grafiek is zichtbaar de verhouding tussen het aantal per onderwerp 

ingediende bezwaarschriften en het per dat onderwerp aantal ingetrokken bezwaarschriften. 

 

 
 

2.3.4. Behandelde bezwaarschriften 

 

Er zijn 87 bezwaarschriften door de commissie behandeld ten aanzien 

waarvan eveneens 87 adviezen zijn uitgebracht.  

 

 

 

Uitkomst advies: (gedeeltelijk) gegrond 

De commissie heeft 24 keer geadviseerd het bezwaar (gedeeltelijk) gegrond 

te verklaren.   

 

Uitkomst advies: ongegrond 

De commissie heeft 49 keer geadviseerd het bezwaar ongegrond te 

verklaren.  

 

Uitkomst advies: niet-ontvankelijk 

De commissie heeft 14 keer geadviseerd een bezwaarschrift niet-

ontvankelijk te verklaren. Het merendeel van deze bezwaarschriften was te 

laat, dat wil zeggen buiten de bezwaartermijn, ingediend.  
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2.4 Contraire beslissingen 

 
Het college heeft in twee gevallen (Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning) 

besloten een besluit op bezwaar te nemen, dat contrair is aan het advies dat de commissie heeft 

uitgebracht.  

 

2.5 Behandelingsduur behandelde bezwaarschriften 

 

Op grond van artikel 7:10, eerste lid, van de Awb beslist het bestuursorgaan binnen twaalf weken, 

gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is 

verstreken. De mogelijkheid bestaat om deze termijn met zes weken te verlengen. Verder uitstel is 

mogelijk indien alle belanghebbenden daarmee instemmen, indien de indiener van het 

bezwaarschrift daarmee instemt en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen 

worden geschaad of indien dit nodig is in verband met de naleving van de wettelijke procedures 

(artikel 7:10, vierde lid, van de Awb).  

Gebleken is dat verreweg de meeste van door de commissie behandelde zaken binnen de wettelijke 

behandeltermijn zijn afgehandeld. 

 

In een aantal gevallen is het niet gelukt om tijdig een besluit op bezwaar te nemen. Hierbij werd 

de behandeltermijn in alle gevallen niet meer dan met maximaal 6 weken overschreden. Gebleken 

is dat de reden voor het overschrijden van de beslistermijn enerzijds ligt in het feit dat er in het 

begin van 2018 nog een flinke hoeveelheid bezwaarschriften uit de voormalige gemeenten 

behandeld moest worden wat resulteerde in een piek in de werkbelasting. Anderzijds heeft de 

commissie in een aantal gevallen gebruik gemaakt van haar bevoegdheid om een nader onderzoek 

in te stellen naar aanleiding van een hoorzitting. 

 

2.6 Conclusies en aanbevelingen  

 

Hoewel de commissie eerst met ingang van 2 januari 2018 is ingesteld, zijn de commissie in het 

eerste verslagjaar wel een paar dingen opgevallen. 

56%28%

16%

ongegrond

gegrond

niet-ontvankelijk
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Allereerst constateert de commissie dat de vertegenwoordiging van het college tijdens de 

hoorzittingen in zijn algemeenheid op orde was. Ook constateert de commissie dat stukken tijdig 

werden aangeleverd, zodat de commissie tijdig de stukken tot zich heeft kunnen nemen.   

  

De commissie is het opgevallen dat er op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

bezwaarschriften zijn ingediend tegen besluiten die grotendeels niet waren voorzien van een 

wettelijke grondslag en/of deugdelijke motivering. Op grond van artikel 3:46 en 3:47 van de Awb 

dient een besluit te berusten op een deugdelijke motivering en zo mogelijk te zijn voorzien van een 

wettelijke grondslag. De commissie constateert echter dat voorgaande ook al intern bij de 

gemeente is gesignaleerd en dat de gemeente heeft aangegeven hieraan te werken in het kader 

van de juridische kwaliteitszorg. 

 

Het is de commissie in het verslagjaar ook opgevallen dat het voorkomt dat de procesdossiers die 

opgesteld worden naar aanleiding van bezwaarschriften ingediend in het kader van de WMO 

regelmatig onvolledig zijn, geen getekende stukken bevatten en lang op zich laten wachten wat het 

proces rondom de besluitvorming vertraagt.  

 

Daarnaast vraagt de commissie aandacht voor het volgende. De commissie constateert dat in een 

aantal aan haar voorgelegde besluiten op grond van de Wet op de maatschappelijke ondersteuning 

in de besluitvorming uitgebreid melding wordt gemaakt van medische informatie. Het is echter van 

belang de nodige zorgvuldigheid te betrachten ten aanzien van de vermelding van medische 

informatie en/of overige privacygevoelige informatie in beschikkingen. Het is met het oog op de 

privacy (bescherming van gegevens) niet wenselijk en ook overigens niet noodzakelijk om in de 

besluitvorming zelf dergelijke informatie te vermelden. In de besluiten kan ter motivering van het 

besluit worden verwezen naar (medische) rapportages. Deze rapportages maken vervolgens 

bijvoorbeeld wél onderdeel uit van het procesdossier als er een bezwaarschrift tegen dit besluit is 

ingediend. De commissie adviseert de organisatie hier alert op te zijn.  

 

Het is de commissie tevens opgevallen dat in bepaalde zaken, vooral op het gebied van de WMO, 

het onderzoek onvolledig is geweest. Op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel (artikel 3:2 Awb) is 

bepaald dat bij de voorbereiding van een besluit het bestuursorgaan de nodige kennis vergaart 

omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen. Dit is een punt van aandacht en kan 

bezwaarprocedures voorkomen.     

 

Bij dossiers waarbij door het college vorderingen werden geïnd en/of verrekend, werd niet altijd 

de beslagvrije voet toegepast of werd geen rekening gehouden met wettelijke verhogingen wegens 

woonkosten of ziektekosten. Aanbeveling is om standaard relevante stukken op te vragen om de 

beslagvrije voet te kunnen berekenen.  

 

Soms blijkt pas tijdens de hoorzitting dat de gemachtigde van het college bepaalde informatie niet 

heeft, terwijl als hij die kennis eerder had, een hoorzitting misschien niet nodig was geweest. 

Misschien kan dit liggen aan de overdracht tussen behandelend ambtenaar en gemachtigde. 

 

Aantal intrekkingen voor participatiewet is hoog, er is dan ook meer aandacht nodig voor 

besluitvorming in het primaire proces.  
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Hoofdstuk 3: Jaarrapportage algemene kamer 

 

3.1 Voorwoord  

 

Geacht gemeentebestuur, 

 

Met genoegen hebben wij, bij ons aantreden in 2018 in de (toen) nieuwe gemeente  

Midden-Groningen, onze adviestaak als onafhankelijke commissie opgepakt. In het eerste jaar van 

ons bestaan hebben wij een grote diversiteit aan bezwaren behandeld.  

De commissie doet een volledige heroverweging van een ingediend bezwaar. Daarbij wordt niet 

alleen gekeken naar de formeel-juridische kant, maar ook naar de doelmatigheid, nieuwe feiten en 

omstandigheden en de bij een besluit betrokken belangen van de bezwaarmaker(s) en die van 

derden. De vertegenwoordigers van de bestuursorganen, waaraan de commissie advies uitbrengt, 

voorzien de commissie en de bezwaarmakers(s) vooraf van een verweerschrift. De commissie 

constateert dat de kwaliteit van deze verweerschriften over het algemeen uitstekend zijn.  

Nadat een bezwaarschrift is ingediend, wordt eerst gekeken of het mogelijk is om op informele 

wijze, zonder daarbij afbreuk te doen aan de formele procedure, aan een bezwaar kan worden 

tegemoet gekomen. In een aantal gevallen heeft deze interventie tot het gewenste resultaat 

geleid, waardoor een hoorzitting achterwege kon blijven. Hiermee wordt een langlopende 

procedure voorkomen en dat komt de verstandhouding met de burger ten goede.  

 

De commissie brengt niet enkel advies uit, maar geeft ook waar nodig of wenselijk, in haar 

adviezen aanbevelingen om de kwaliteit van besluiten  te verbeteren.  Deze aanbevelingen hebben 

vooral betrekking op de motivering van een besluit. Soms maken burgers bezwaar omdat ze het 

besluit niet begrijpen. Een heldere motivering kan dat voorkomen. Dit is een aspect van juridische 

kwaliteitszorg, die in de gemeentelijke organisatie al wel de nodige aandacht krijgt.  

Wat de commissie ook van belang vindt en daar ook een aantal keren aandacht voor heeft 

gevraagd, is het vermogen om mee te bewegen met de ontwikkelingen tijdens een hoorzitting, die 

mogelijk aanleiding kunnen geven om zich te beraden op het eerder ingenomen standpunt.  

 

De commissie heeft in haar eerste bestaansjaar met heel veel inzet, betrokkenheid, plezier en 

goede samenwerking haar adviserende rol binnen de commissie vervuld. Tot slot dient niet 

onvermeld te blijven de uitstekende ambtelijke ondersteuning door het secretariaat van de 

commissie.  

 

Jan Hazelhoff, voorzitter.  
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3.2 Overzicht bezwaarschriften en adviezen algemene kamer 
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3.3 Toelichting 

 

3.3.1 algemeen 

De Algemene kamer bereidt adviezen voor met betrekking tot bezwaren die gericht zijn tegen 

besluiten op verschillende terreinen. 

 

In 2018 zijn in totaal 61 bezwaarschriften ontvangen. In het onderstaande overzicht staat het 

aantal bezwaarschriften per onderwerp opgenomen.  

 

3.3.2 Ontvangen bezwaarschriften 

 

Er zijn in 2018 eenenzestig bezwaarschriften ontvangen. 

 

Aantal ontvangen bezwaarschriften per onderwerp   

Leerlingenvervoer 4 

Wet openbaarheid van bestuur 3 

Omgevingsvergunning 22 

Verkeersbesluit 2 

Verzoek om bestemmingsplanwijziging 1 

Rijbewijs 1 

Subsidie 5 

Schadevergoeding a.g.v. onrechtmatige besluitvorming 1 

Planschadevergoeding 1 

Basisregistratie Personen 1 

Ontheffingsverzoek o.g.v. de APV 1 

Handhavingsverzoek 7 

Last onder bestuursdwang 2 

Last onder bestuursdwang inzake sluiting pand 3 

Last onder dwangsom 3 

Vaststelling verschuldigdheid en hoogte dwangsom  1 

Drank- en horecavergunning 2 

Exploitatievergunning 1 

Totaal 61 

 

 

3.3.3 Ingetrokken bezwaarschriften 

 

In 2018 zijn er 11 bezwaren ingetrokken van de in totaal 61 ontvangen 

bezwaarschriften.  

 

Er zijn 5 van de 11 bezwaarschriften ingetrokken nadat middels een 

wijzigingsbesluit tegemoet is gekomen aan het bezwaar. In de overige 

gevallen is het bezwaar ingetrokken na een toelichtend gesprek met de 

behandelend ambtenaar. 
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Uit het onderstaande overzicht volgt hoeveel van de ingediende bezwaarschriften in totaal 

en per onderwerp zijn ingetrokken: 

 

Aantal ingetrokken bezwaarschriften per onderwerp  

Verkeersbesluit 1 

Subsidie 2 

Schadevergoeding a.g.v. onrechtmatige besluitvorming 1 

Leerlingenvervoer 1 

Omgevingsvergunning 2 

Drank- en horecavergunning 2 

Vaststelling verschuldigdheid en hoogte dwangsom 1 

Last onder bestuursdwang inzake sluiting pand 1 

Totaal 11 

 

In onderstaande grafiek is zichtbaar de verhouding tussen het aantal per onderwerp 

ingediende bezwaarschriften en het per dat onderwerp aantal ingetrokken bezwaarschriften. 

 

 
 

3.3.4. Behandelde bezwaarschriften 

 

Er zijn 40 bezwaarschriften door de commissie behandeld ten aanzien 

waarvan 34 adviezen zijn uitgebracht.  
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Uitkomst advies: (gedeeltelijk) gegrond 

De commissie heeft 10 keer geadviseerd het bezwaar (gedeeltelijk) gegrond 

te verklaren. Ter toelichting op het aantal gevallen, waarin de commissie 

heeft geadviseerd om het bezwaar (deels) gegrond te verklaren, wordt 

opgemerkt dat het feitelijk ging om drie zaken, omdat het in één zaak ging 

om 8 bezwaarschriften tegen hetzelfde besluit.  

 

Uitkomst advies: ongegrond 

De commissie heeft 16 keer geadviseerd het bezwaar ongegrond te 

verklaren. 

 

 

Uitkomst advies: niet-ontvankelijk 

De commissie heeft 8 keer geadviseerd een bezwaarschrift niet-ontvankelijk 

te verklaren. 

   

 
3.4 Contraire beslissingen 
De burgemeester heeft in één geval besloten een besluit op bezwaar te nemen dat contrair is aan 

het advies dat de commissie heeft uitgebracht. Het college heeft in geen enkel geval een besluit op 

bezwaar genomen dat contrair is aan het advies dat de commissie heeft uitgebracht. 

 

3.5 Behandelingsduur behandelde bezwaarschriften 

Op grond van artikel 7:10, eerste lid, van de Awb beslist het bestuursorgaan binnen twaalf weken, 

gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is 

verstreken. De mogelijkheid bestaat om deze termijn met zes weken te verlengen. Verder uitstel is 

mogelijk indien alle belanghebbenden daarmee instemmen, indien de indiener van het 

bezwaarschrift daarmee instemt en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen 

worden geschaad of indien dit nodig is in verband met de naleving van de wettelijke procedures 

(artikel 7:10, vierde lid, van de Awb). 
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Gebleken is dat verreweg de meeste van door de commissie behandelde zaken binnen de wettelijke 

behandeltermijn zijn afgehandeld. 

In een aantal gevallen is het niet gelukt om tijdig een besluit op bezwaar te nemen. Hierbij werd 

de behandeltermijn in alle gevallen niet meer dan met maximaal 6 weken overschreden.  

In al die gevallen is de termijn overschreden, omdat de commissie gebruik heeft gemaakt van haar 

bevoegdheid om een nader onderzoek in te stellen. In een aantal gevallen heeft dat geleid tot een 

tweede hoorzitting.  

 

3.6 Conclusies en aanbevelingen  
De transitie van drie gemeenten naar Midden Groningen voor wat betreft de behandeling van  

bezwaarschriften is zonder meer goed verlopen. De organisatie van de zittingen en het 

functioneren van secretariaat is tot nu toe uitstekend geweest. Ook de vertegenwoordiging van de 

bestuursorganen, veelal door en vanuit de Omgevingsdienst Groningen, is goed. De aangeleverde 

procesdossiers zijn prima van kwaliteit.  

De samenwerking binnen en met de commissieleden, hun deskundigheid en inbreng is ook prima te 

noemen.  
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Hoofdstuk 4 Jaarrapportage personele kamer 

 

4.1 Voorwoord   

 

Geacht gemeentebestuur, 

 

Met genoegen bied ik u het eerste jaarverslag van de commissie bezwaarschriften personele kamer 

(hierna: de commissie) aan. Met dit jaarverslag legt de commissie verantwoording af over haar 

advieswerkzaamheden en wordt inzicht gegeven in de wijze waarop bezwaarschriften in de 

gemeente worden behandeld.  

 

De commissie is onafhankelijk en brengt adviezen uit aan burgemeester en wethouders van de 

gemeente Midden-Groningen over bezwaren tegen besluiten op het terrein van de rechtspositie van 

ambtenaren en de rechtspositie van de SW-medewerkers.  

 

In 2018 zijn in totaal 32 bezwaarschriften ontvangen, waarvan het grootste deel betrekking had op 

de definitieve aanstellingsbesluiten in de nieuwe organisatie van de gemeente Midden-Groningen. 

Daarvan zijn 4 bezwaarschriften door de commissie behandeld. De meeste bezwaarschriften (van 

de 32) zijn dus niet door de commissie behandeld, o.a. omdat bezwaarschriften door indieners zijn 

ingetrokken nadat door wijzigingsbesluiten alsnog was tegemoet gekomen aan de bezwaren.  

 

De commissie heeft in de 4 bezwaarzaken tweemaal geadviseerd om de indieners niet-ontvankelijk 

te verklaren in hun bezwaar en tweemaal geadviseerd tot ongegrondverklaring van het bezwaar 

met de aantekeningen herstel van de motivering en toepassing van de hardheidsclausule. Voor de 

verdere gegevens over de ingediende bezwaren wordt verwezen naar de inhoud van dit jaarverslag. 

De commissie doet in het jaarverslag bovendien enkele aanbevelingen. 

 

Ik wil namens de commissie de medewerkers van het secretariaat bedanken voor de prima 

ondersteuning.  

 

Hoogezand, 5 mei 2019 

 

Anton Saman, voorzitter van der personele kamer 
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4.2 Overzicht bezwaarschriften en adviezen personele kamer 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
gegrond 

1 

 
herzien besluit 

19 

 
hoorzittingen 

4 

ingetrokken 

25 

 

 

ontvangen 

32  

 

afgehandeld 

29 

  
nog in behandeling 

3 
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4 

niet-ontvankelijk 
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4.3 Toelichting 

 

4.3.1 algemeen 

De Personele kamer bereidt adviezen voor met betrekking tot bezwaren tegen besluiten op het 

terrein van de rechtspositie van ambtenaren en de rechtspositie van de SW-medewerkers. 

 

Ten gevolge van de herindeling en de daaruit voortvloeiende reorganisatie is de structuur van de 

nieuw te vormen gemeente Midden-Groningen opnieuw opgesteld en dienden de medewerkers te 

worden geplaatst in de nieuwe organisatie. Aan de hand van het Sociaal Statuut voor de herindeling 

van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren(hierna: Sociaal Statuut) 

heeft het college bij besluiten van 16 januari 2018 besloten alle medewerkers die per 1 januari 

2018 in vaste dienst zijn bij de gemeente Midden-Groningen aan te stellen in algemene dienst en te 

plaatsen in een functie gerelateerd aan het HR21 functieboek. Bij deze aanstellingen is rekening 

gehouden met het Sociaal Statuut. Op de aanstelling zijn verder de arbeidsvoorwaardenregelingen 

als genoemd in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (hierna: 

CAR/UWO) voor de sector gemeenten van toepassing.  

 

In 2018 zijn in totaal 32 bezwaarschriften ontvangen tegen rechtspositionele besluiten.  

Verreweg het grootste gedeelte van de bezwaren richtte zich tegen het definitieve 

aanstellingsbesluit zoals hierboven genoemd. De overige bezwaren richtten zich tegen andere meer 

reguliere rechtspositionele besluiten, zoals bijvoorbeeld  loondoorbetaling in geval van ziekte. 

 

In het taakveld van de kamer ten behoeve van personele zaken vindt in het voortraject 

premediation (lees: uitleg en toelichting op het nog te nemen primaire besluit) plaats door een HR 

adviseur. In alle bezwaarzaken is daarom naar aanleiding van het bezwaarschrift en vóór het 

eventueel horen door de commissie, een gesprek geweest tussen een HR-adviseur en bezwaarde.  

 

Hoewel er 32 bezwaarschriften zijn ingediend, zijn slechts vier zaken voorgelegd aan de personele 

kamer ter inhoudelijke advisering. De personele kamer is 3 keer bij elkaar gekomen voor 

behandeling en advisering inzake de aan hen voorgelegde bezwaarschriften.  

 

 

4.3.2 Ontvangen bezwaarschriften 

 

Er zijn in 2018, tweeëndertig bezwaarschriften ontvangen. 

 

Aantal ontvangen bezwaarschriften per onderwerp   

Definitief aanstellingsbesluit gemeente Midden-

Groningen (functieplaatsing) 

25 

Overige (urenuitbreiding, plaatsing bovenformativiteit, 

loondoorbetaling bij ziekte, gratificatie) 

7 

Totaal 32 
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4.3.3 Ingetrokken bezwaarschriften 

 

In 2018 zijn er 25 aantal bezwaren ingetrokken van de 32 aantal ontvangen 

bezwaarschriften.  

 

De meeste bezwaarschriften (19 van de 25) zijn ingetrokken nadat er 

middels een wijzigingsbesluit tegemoet is gekomen aan het bezwaar. In een 

aantal gevallen is het bezwaar ingetrokken na een toelichtend gesprek door 

een HR-adviseur. 

 

Aantal ingetrokken bezwaarschriften per onderwerp  

Definitief aanstellingsbesluit gemeente Midden-

Groningen (functieplaatsing) 

21 

Overige (urenuitbreiding, plaatsing bovenformativiteit, 

loondoorbetaling bij ziekte, gratificatie) 

4 

Totaal 25 

 

In onderstaande grafiek is zichtbaar de verhouding tussen het aantal per onderwerp 

ingediende bezwaarschriften en het per dat onderwerp aantal ingetrokken bezwaarschriften. 

 

 
 

4.3.4. Behandelde bezwaarschriften 

 

Er zijn 4 bezwaarschriften door de commissie behandeld ten aanzien 

waarvan eveneens vier adviezen zijn uitgebracht.  

 

 

 

Uitkomst advies: (gedeeltelijk) gegrond 

De commissie heeft één keer geadviseerd het bezwaar gedeeltelijk gegrond 

te verklaren, met het advies om in die situatie de hardheidsclausule toe te 

passen.  

 

De commissie heeft één keer geadviseerd het bezwaar ongegrond te 

verklaren, met het advies om het besluit beter te motiveren (def. 

aanstellingsbesluit). 
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Uitkomst advies: niet-ontvankelijk 

De commissie heeft 2 keer geadviseerd een bezwaarschrift niet-ontvankelijk 

te verklaren. Eén keer omdat het bezwaar gericht was  tegen een algemeen 

verbindend voorschrift, waartegen geen beroep- en bezwaar openstaat. En 

één keer vanwege het gegeven dat bezwaar te laat, dat wil zeggen buiten 

de bezwaartermijn om, bezwaar heeft ingediend.  

 

 
 

4.4 Contraire beslissingen 
Het college van burgemeester en wethouders heeft één keer besloten in het besluit op bezwaar 

gedeeltelijk af te wijken van het advies van de commissie. De reden hiertoe ligt in het gegeven dat 

het college nadat de hoorzitting heeft plaatsgevonden en nadat de commissie haar advies heeft 

uitgebracht, reeds bestaande regelingen als argument heeft aangevoerd om gedeeltelijk afwijkend 

van het advies van de commissie te besluiten op bezwaar. Deze informatie maakte volgens het 

college echter geen onderdeel uit van de informatie en het procesdossier zoals dat door het college 

aan de commissie is voorgelegd.  

        

4.5 Behandelingsduur behandelde bezwaarschriften 

Op grond van artikel 7:10, eerste lid, van de Awb beslist het bestuursorgaan binnen twaalf weken, 

gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is 

verstreken. De mogelijkheid bestaat om deze termijn met zes weken te verlengen. Verder uitstel is 

mogelijk indien alle belanghebbenden daarmee instemmen, indien de indiener van het 

bezwaarschrift daarmee instemt en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen 

worden geschaad of indien dit nodig is in verband met de naleving van de wettelijke procedures 

(artikel 7:10, vierde lid, van de Awb).  

Gebleken is dat van de vier door de commissie behandelde zaken 2 buiten de wettelijke 

behandeltermijn zijn afgehandeld. In beide zaken is sprake van een termijnoverschrijding van meer 

dan twee maanden. Gebleken is dat de reden hiervoor enerzijds ligt bij het meer aan het einde van 

de beslistermijn plannen van een hoorzitting en de lange tijd die de organisatie heeft genomen om 

op basis van het uitgebrachte advies een beslissing op bezwaar te nemen. Dit laatste kan mogelijk 

worden toegeschreven aan de hoeveelheid ingediende bezwaarschriften gericht tegen de 

aanstellingsbesluiten en daarmee een piek in de werkbelasting.   

4.6 Conclusies en aanbevelingen  

In het belang van de indieners van bezwaarschriften is het goed om aandacht te besteden aan de 

behandeltermijnen en deze goed te bewaken, dit omdat enkele zaken buiten de wettelijke 

behandeltermijn zijn afgehandeld.  
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Verder is het raadzaam om in een vroeg stadium al duidelijkheid te bieden over de 

ontvankelijkheid van bezwaarschriften. Indien er na ontvangst van het bezwaar onduidelijkheid is 

of een indiener van een bezwaarschrift niet-ontvankelijk in het bezwaar moet worden verklaard 

(dat betekent dat om formele redenen geen inhoudelijke behandeling van het bezwaar zal 

plaatsvinden), dan is het goed om daar tijdig contact met de commissie (voorzitter) over te 

hebben, zodat daar niet onnodig tijd mee verloren gaat en de indieners van de bezwaarschriften 

niet lange tijd hoeven te wachten.  

 

Tot slot wordt opgemerkt dat, hoewel de overgelegde procesdossiers en de verweerschriften over 

het algemeen van goede kwaliteit zijn, een zorgvuldige opstelling van het verweerschrift en 

samenstelling van het procesdossier blijvend aandacht verdienen.  
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i Bijlage: Procedure behandeling bezwaarschriften 

De procedure van het behandelen van bezwaarschriften is grotendeels vastgelegd in de Awb en 

verloopt als volgt.  

 

1. Ontvankelijkheid 

Ingekomen bezwaarschriften worden beoordeeld op de wettelijke vereisten (art. 6:6 Awb). 

 

2. Ontvangstbevestiging 

De bezwaarmaker ontvangt een ontvangstbevestiging van het ingediende bezwaarschrift. Hierbij 

wordt de beslistermijn genoemd en ook dat een onafhankelijke commissie voor de 

bezwaarschriften advies zal uitbrengen. Voldoet het bezwaarschrift niet aan de wettelijke eisen, 

dan krijgt hij/zij gelegenheid het gebrek te herstellen. Als dit niet binnen de gestelde termijn 

gebeurt, kan het bezwaar (na advies door de commissie) door het bestuursorgaan niet-ontvankelijk 

worden verklaard. Het bezwaar wordt dan niet inhoudelijk behandeld. 

 

3. Interne lus 

Als het bezwaarschrift voldoet aan de wettelijke vereisten kijken de behandelend medewerker en 

de ambtelijk secretaris nogmaals naar het besluit. Bekeken wordt of er alsnog een oplossing 

gevonden kan worden. Bijvoorbeeld door uitleg aan bezwaarde over het besluit waarna hij/zij 

mogelijk alsnog met het besluit instemt. Of door herziening van het besluit door de gemeente. Dit 

kan resulteren in intrekking van het bezwaar. In dat geval vindt er geen hoorzitting plaats. 

 

4. Verweerschrift 

Voor zover het bezwaarschrift naar aanleiding van de interne lus niet wordt ingetrokken, zendt de 

secretaris het bezwaarschrift naar de medewerker die namens het bestuur een verweerschrift zal 

opstellen. Na ontvangst zendt de secretaris het bezwaarschrift, evenals het verweerschrift met de 

relevante dossierstukken naar betrokkenen en naar de commissieleden. Tevens ontvangen zij daar-

bij een uitnodiging voor een hoorzitting van de commissie. 

 

5. Hoorzitting 

Het horen gebeurt door de voorzitter en twee leden van de commissie. Betrokkenen krijgen de 

gelegenheid om het bezwaar toe te lichten. Namens het bestuursorgaan wordt door de medewerker 

die het verweerschrift heeft opgesteld, een toelichting op het besluit gegeven. De commissieleden 

kunnen vervolgens vragen stellen aan partijen en partijen kunnen op elkaars standpunt reageren. 

Na afloop van de hoorzitting beraadslagen de commissieleden over het uiteindelijke advies.  

 

6. Verslag + advies 

De secretaris maakt het verslag van de hoorzitting en stelt het commissieadvies in concept op. Na 

vaststelling door de commissie wordt het advies, waarvan het verslag onderdeel uitmaakt, door de 

secretaris ter besluitvorming aan het bestuursorgaan voorgelegd dat een besluit op het 

bezwaarschrift dient te nemen. 

 

7. Beslissing op bezwaar 

Het bestuursorgaan is niet verplicht het commissieadvies op te volgen. Het kan “contrair gaan”. In 

dat geval dient het bestuursorgaan in het besluit op bezwaar te motiveren waarom van het advies 

wordt afgeweken. De secretaris zendt het besluit op bezwaar samen met het commissieadvies 

(inclusief verslag hoorzitting) naar bezwaarde en evt. belanghebbenden. 


