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Voorwoord 

Geacht gemeentebestuur, 
 
Hierbij bieden wij u ter kennisname het jaarverslag 2019 van de Commissie voor de klachten en bezwaarschrif-
ten van de gemeente Harlingen (hierna: de commissie) aan. Met dit jaarverslag legt de commissie verantwoor-
ding af over haar advieswerkzaamheden en geeft zij inzicht in de wijze waarop bezwaarschriften en klachten in 
de gemeente worden behandeld.  
 
Sinds 2019 heeft de commissie en het secretariaat een nieuwe samenstelling gekregen. De commissie bestaat 
uit een voorzitter en ten minste twee leden die horen en adviseren. De commissie is onafhankelijk en brengt 
adviezen uit aan de bestuursorganen van de gemeente Harlingen over door burgers ingediende bezwaarschrif-
ten en klachten. Daarnaast is het secretariaat van de commissie extern samengesteld. De drie secretarissen zijn 
werkzaam bij de gemeente Súdwest Fryslân en gedetacheerd bij de gemeente Harlingen. Zij worden onder-
steund door de juridisch medewerker van de gemeente Harlingen. 
 
Voor cijfers over de aantallen bezwaarschriften, de aard van de adviezen en de afhandelingstermijnen verwij-
zen wij u naar de inhoud van dit jaarverslag. De commissie doet in het jaarverslag bovendien enkele aanbeve-
lingen. Deze hebben betrekking op de tijdige afhandeling van bezwaarschiften, de motivering van een primair 
besluit, de informele afhandeling en de wijziging van de Verordening commissie klachten en bezwaarschriften 
2007 (hierna: verordening).   
 
Ook in 2020 blijft de commissie zich, bijgestaan door de secretarissen, inzetten voor kwalitatief goede advise-
ring. Onze adviezen stellen u als gemeenteraad/college/burgemeester hopelijk in staat goede en tijdige beslis-
singen te nemen op de ingediende bezwaarschriften en klachten, alsmede de kwaliteit van de primaire besluit-
vorming te verbeteren.  
 
 
 
Harlingen, 1 juli 2020 
 
 
Harm-Jan de Hoo en Johan Schagen, 
voorzitters van de commissie 
 
 
Marjolein Heres, Jamila Ennour (plv.) en Hilde van Kalsbeek (plv.), 
secretarissen van de commissie 
 
 
Dit jaarverslag is opgesteld door Elbrich de Jong, 
juridisch medewerker 
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1. Inleiding 

De bezwaarprocedure is in de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) vastge-
legd. Een burger die het niet eens is met een besluit van een bestuursorgaan dient in de meeste gevallen eerst 
bij dat bestuursorgaan een bezwaarschrift in te dienen, alvorens hij naar de rechter kan gaan. Een bezwaar-
schrift kan alleen schriftelijk bij de gemeente Harlingen worden ingediend. De bezwaarprocedure biedt de 
mogelijkheid om het bestreden besluit in al zijn aspecten te heroverwegen. Het horen van de bezwaarmaker en 
eventuele andere belanghebbenden is daarbij een belangrijk aspect. In de gemeente Harlingen worden de 
bezwaarschriften ter beoordeling voorgelegd aan de commissie. 
 
Daarnaast is in hoofdstuk 9 van de Awb de klachtenprocedure beschreven. Een klacht kan zowel mondeling als 
schriftelijk worden ingediend. De klacht wordt in behandeling genomen door de leidinggevende van de betref-
fende ambtenaar of afdeling. Deze stelt een intern onderzoek in. Soms kan een klacht informeel worden afge-
handeld. Mocht dit niet het geval zijn, dan krijgen de klager en de persoon op wiens gedraging de klacht be-
trekking heeft, formeel de gelegenheid om de klacht tijdens een hoorzitting van de commissie toe te lichten.  
 
Nadat een bezwaarschrift of klacht op een hoorzitting aan de orde is gekomen, wordt het commissieadvies 
tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat over het bezwaarschrift dient te beslissen. Het bestuursorgaan 
neemt vervolgens een heroverwegingsbesluit op het bezwaarschrift, ook wel beslissing op bezwaar genoemd. 
Het advies van de commissie is niet bindend, maar als het bestuursorgaan hiervan afwijkt dan bestaat op grond 
van artikel 7:13, zevende lid, van de Awb wel een plicht om de afwijking te motiveren.  
 
De commissie van de gemeente Harlingen opereert op grond van de verordening die door de gemeenteraad in 
2007 is vastgesteld. Ingevolge artikel 19 van deze verordening brengt de commissie haar verslag over het jaar 
2019 uit. Dit verslag geeft inzicht in de advisering van de bezwaarschriften en klachten. Daarnaast worden 
aanbevelingen gedaan. 
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2. Samenstelling 
 

In artikel 3 van de verordening is de samenstelling van de commissie vastgelegd. De commissie bestaat uit één 
voorzitter en ten minste twee leden. De commissieleden kunnen derhalve rouleren. 
 
De samenstelling van de commissie in 2019 is als volgt: 

 De heer mr. H.E de Hoo (voorzitter) 

 De heer J. Schagen MA (voorzitter) 

 De heer mr. F.P. Dillingh  

 Mevrouw mr. M. Feenstra 

 Mevrouw mr. C.F.C. Hendriks 

 De heer mr. R.M. Posthuma 
 
Gedurende het eerste halfjaar van 2019 was de secretaris van de commissie: 

 De heer mr. L. Bolmers 
 
Sinds medio 2019 bestaat het secretariaat uit een secretaris en twee plaatsvervangende secretarissen. Zij zijn 
in dienst bij de gemeente Súdwest Fryslân en gedetacheerd bij de gemeente Harlingen. Door deze constructie 
en samenwerking is op juridisch terrein de samenwerking gezocht met een buurgemeente, zodat er een gede-
gen en structurele bezetting is van de commissie. De secretarissen zijn: 

 Mevrouw mr. M. Heres (secretaris) 

 Mevrouw mr. J. Ennour (plv. secretaris) 

 Mevrouw H. van Kalsbeek (plv. secretaris) 
 
Het secretariaat wordt administratief ondersteund door mevrouw E. de Jong, werkzaam als juridisch medewer-
ker bij de gemeente Harlingen. Het secretariaat is gehuisvest in Harlingen, Voorstraat 35/ Groenlandsvaarder 
(Correspondentieadres is Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen). 
 

2.1 Taak van de commissie  
De taak van de commissie is het uitbrengen van adviezen aan het bestuursorgaan (raad/college/burgemeester) 
dat het primaire besluit heeft genomen. Daarnaast adviseert zij deze bestuursorganen over ingediende klaag-
schriften.  
 

2.2 Bevoegdheden commissie 
De voorzitter van de commissie draagt er zorg voor dat het bezwaarschrift wordt voorbereid om de behande-
ling daarvan op de zitting mogelijk te maken. Hij wordt daarin ondersteund door de secretaris. De voorzitter is 
bevoegd alle gewenste inlichtingen in te winnen. Op grond van de Awb is de commissie in beginsel verplicht 
om de belanghebbende(n) te horen. Hiervan kan worden afgezien indien het bezwaarschrift kennelijk niet-
ontvankelijk of kennelijk ongegrond is (artikel 7:3, onder a en b, Awb). Tevens kan van het horen worden afge-
zien indien de belanghebbende heeft verklaard af te zien van het recht te worden gehoord en de commissie 
het horen niet nodig acht. Als de commissie na de zitting een nader onderzoek noodzakelijk acht, geschiedt dit 
onderzoek onder leiding van de voorzitter. De hoorzitting van de commissie is in beginsel openbaar. De deuren 
kunnen worden gesloten indien de voorzitter/aanwezige leden van de commissie dit nodig vinden of als een 
belanghebbende daartoe een verzoek doet.  
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3. Aantal klachten en bezwaarschriften 
In 2019 zijn in totaal 16 bezwaarschriften en 3 klachten aan de orde gekomen tijdens een hoorzitting van de 
commissie. Om inzichtelijk te maken wat de verhouding is ten opzichte van de voorgaande jaren, is in onder-
staand schema de periode van 2014 tot en met 2019 weergegeven. 
 

Jaartal Aantal bezwaarschriften Aantal klachten 

2014 7 0 

2015 37 3 

2016 20 0 

2017 14 0 

2018 15 3 

2019 16 3 

   
Tabel 1: aantal bezwaarschriften en klachten in de periode van 2014 tot en met 2019 

 
4. Onderwerpen en adviezen 

Hieronder treft u een overzicht aan van de bezwaarschriften die in 2019 op hoorzitting zijn behandeld en welke 
adviezen de commissie aan het betrokken bestuursorgaan heeft uitgebracht. 
 

Onderwerp  
bezwaarschrift  
(2019) 

Totaal Niet-
ontvankelijk 

Gegrond Gedeeltelijk 
gegrond met 
aanvullende 
motivering** 

Ongegrond 

Omgevingsvergunningen 6* 1  1 3 

Ambtenarenrecht 1  1   

Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob) 

2  2   

Handhaving 2    2 

Openbare orde 1    1 

Wijziging Basisregistratie 
Personen (BRP) 

1   1  

Onderwijs en kinderop-
vang 

2  1  1 

Subsidie 1    1 

Totaal 16 1 4 2 8 
Tabel 2: bezwaarschriften uitgesplitst naar onderwerp en de aard van de commissieadviezen 
* Eén bezwaarschrift is door de bezwaarmaker ingetrokken nadat deze op hoorzitting is behandeld.  
**De commissie heeft geadviseerd om het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond te verklaren en het primaire besluit in stand te laten, onder 
verbetering van de motivering.  

 
Beslissing op bezwaar 
Het college van B&W is eenmaal van het commissieadvies afgeweken. Deze afwijking is gemotiveerd op grond 
van artikel 7:13, zevende lid, van de Awb. Het betreffende besluit had betrekking op subsidie. In alle andere 
gevallen is het advies van de commissie opgevolgd.  

 
Klachten 
Zoals reeds vermeld, zijn er in 2019 in totaal 3 klachten op hoorzitting behandeld. De klachten hadden de vol-
gende onderwerpen: 

 Inschrijving op een woonadres (BRP) 

 Fijnstof door een borstelmachine 

 Ambtenaren 
 
De commissie heeft geadviseerd om deze klachten ongegrond te verklaren. Dit advies heeft het college over-
genomen bij de beslissingen op de klachten. 
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5. Beroep 
Tegen de beslissingen op de bezwaarschriften die in het verslagjaar bekend zijn gemaakt, is in totaal driemaal 
beroep ingesteld bij de rechtbank. Deze beroepschriften gingen over de Wob, subsidie en een omgevingsver-
gunning. In de eerste twee zaken heeft de rechtbank het beroep ongegrond verklaard. Op de laatstgenoemde 
zaak heeft de rechtbank nog niet beslist. 

  
6. Wettelijke termijn 

De beslistermijn bedraagt twaalf weken vanaf het moment dat de termijn voor het indienen van een bezwaar-
schrift is verstreken. De beslistermijn kan met zes weken worden verlengd. Overigens is het mogelijk, indien de 
bezwaarde daarmee instemt, de termijn verder te verlengen (bijvoorbeeld vanwege nader onderzoek dat nog 
moet plaatsvinden). In het jaar waarover verslag wordt uitgebracht, heeft de commissie bijgehouden in hoe-
verre aan de genoemde termijnen is voldaan. De afhandelingstermijn is als volgt:  
 

2019 Aantal % 

Binnen 12 weken 2 13,3 

Binnen 18 weken* 3 20 

Na 18 weken 10 66,7 

Totaal 15 100 
Tabel 3: afhandelingstermijn van de beslissing op bezwaar na het commissieadvies  
*Deze termijn is inclusief het verdagen (12 + 6 weken) 

 

Beslistermijnen 
Het is opmerkelijk dat bijna alle beslistermijnen – op één termijn na – zijn verdaagd, waardoor het bestuursor-
gaan zes weken langer de tijd kreeg om een beslissing op bezwaar te nemen. Desondanks zijn maar liefst 10 
van de 15 bezwaarschriften na 18 weken afgehandeld. Hiermee kan worden vastgesteld dat deze beslistermij-
nen niet tijdig waren.  
 
Toelichting niet tijdige afhandeling 
Er zijn een aantal redenen waarom de behandeling van een bezwaarschrift langer dan 18 weken heeft geduurd. 
Van het totale aantal zaken dat buiten de wettelijke termijn is afgehandeld, is de invloed van de commissie 
geanalyseerd. Daarnaast is onderzocht in hoeverre dit te wijten is aan de behandelend ambtenaar die namens 
het bestuursorgaan heeft beslist op het bezwaarschrift.  
 
Commissie 
Na ontvangst van een bezwaarschrift, start de commissie zo spoedig mogelijk de bezwaarprocedure. De stuk-
ken worden verzameld voor het dossier en er wordt een hoorzitting gepland. De commissie biedt in alle zaken 
binnen een termijn van twee weken na de hoorzitting, het advies aan het bestuursorgaan aan. Vervolgens is dit 
bestuursorgaan aan zet om een beslissing op het bezwaarschrift te nemen. Vanuit het secretariaat van de 
commissie wordt sterk gestuurd op het tijdig afhandelen van bezwaarschriften.  
 
Behandelend ambtenaar 
Sommige termijnoverschrijdingen vinden hun oorzaak in complexiteit van de zaak (het bepalen van deze com-
plexiteit hangt sterk af van de zienswijze van de behandelend ambtenaar van het bezwaar) en het afwachten 
van onderzoeksgegevens. Overigens is het merendeel van de termijnoverschrijdingen te wijten aan drukke 
werkzaamheden of andere prioriteiten van de ambtenaren in kwestie. Zoals reeds beschreven, doet de secre-
taris van de commissie een voorstel om het bezwaar te agenderen voor een hoorzitting. De ambtenaar geeft 
dan meestal bij voorbaat aan dat de datum van de hoorzitting niet haalbaar is, vanwege de tijdbesteding aan 
het opstellen van een verweerschrift. In zo’n situatie wordt het bezwaarschrift verschoven naar een datum die 
wel schikt. Hierdoor kan het lang duren voordat het bezwaar op hoorzitting aan de orde komt. Als de ambte-
naar eenmaal het commissieadvies heeft ontvangen, duurt het vaak nog enkele weken totdat de beslissing op 
bezwaar is genomen.  
 
Ingebrekestellingen vanwege niet tijdig beslissen 
Na het overschrijden van de beslistermijn, kan het bestuursorgaan op basis van artikel 4:17 van de Awb in ge-
breke worden gesteld. Indien twee weken na de ingebrekestelling nog geen beslissing op bezwaar is genomen, 
is het bestuursorgaan een dwangsom verschuldigd voor elke dag (met een maximum van 42 dagen) dat de 
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beslissing nog langer uitblijft. Het college is in het verslagjaar vier keer in gebreke gesteld in een bezwaarpro-
cedure. Dit heeft in geen gevallen geleid tot uitbetaling van een dwangsom.  
 

7. Conclusies en aanbevelingen 
Ingevolge artikel 19 van de verordening doet de commissie een aantal aanbevelingen, met het oog op een 
deugdelijke uitvoering van de gemeentelijke bestuurstaak. Hieronder leest u een aantal aanbevelingen aan het 
verwerend bestuursorgaan (hierna: verweerder). 
 
Tijdige afhandeling bezwaarschriften 
Allereerst vraagt de commissie aandacht voor het feit dat in 10 van de 15 gevallen geen tijdige besluitvorming 
heeft plaatsgevonden. De commissie adviseert verweerder om een werkafspraak te maken over het tijdig af-
handelen van een beslissing op bezwaar. In deze werkafspraak kan worden vastgesteld om binnen drie weken, 
nadat de commissie haar advies heeft uitgebracht, de beslissing op bezwaar bekend te maken. Dit kan ervoor 
zorgen dat de wettelijke beslistermijnen niet worden overschreden. Tijdige besluitvorming is niet alleen be-
langrijk voor de burgers, maar voorkomt ook dat de gemeente mogelijk dwangsommen verbeurt. 
 
Aangezien uit de analyse naar voren komt dat het opstellen van een verweerschrift een tijdrovende bezigheid 
is, wil de commissie aan verweerder voorstellen om hierover een protocol op te stellen. Dit geeft de behande-
lend ambtenaar handvaten over het helder en juridisch formuleren van een verweerschrift. Een goede juridi-
sche onderbouwing zorgt tevens voor een efficiënte behandeling op een hoorzitting, omdat ‘de koe dan gelijk 
bij de horens kan worden gevat’.  
 
Dossiervorming  
De commissie stelt vast dat er vrijwel altijd een verweerschrift wordt ingediend namens verweerder en dat er 
een dossier wordt gevormd. De commissie stelt dit op prijs, aangezien dit de effectiviteit van de hoorzitting ten 
goede komt. Toch wil de commissie wel aandacht vragen voor het compleet aanleveren van het dossier. Dit 
betekent voor een bezwaarschrift gericht tegen een omgevingsvergunning bijvoorbeeld dat de aanvraag inclu-
sief bouwtekeningen, maar ook de relevante regels uit het bestemmingsplan worden meegestuurd.  
 
Motivering primair besluit 
Daarnaast vindt de commissie het wenselijk dat een primair besluit beter wordt gemotiveerd. In sommige ge-
vallen geeft de commissie hierover in haar advies nog aanbevelingen. Het is van belang dat die adviezen bij 
soortgelijke besluiten in de toekomst (en in andere gevallen) ook worden meegenomen. Daarom adviseert de 
commissie aan verweerder om na te gaan hoe dat in de werkprocessen kan worden verankerd, zodat de kwali-
teit van de (primaire) besluitvorming elke keer beter wordt.  
 
Informele afhandeling 
De commissie constateert dat in de meeste gevallen informeel met de bezwaarmaker of klager wordt gespro-
ken alvorens de zaak op hoorzitting wordt behandeld. Als op die manier een zaak kan worden opgelost, heeft 
dat voor alle betrokkenen alleen maar voordelen. Mocht de informele aanpak niet tot een oplossing van het 
geschil leiden, dan kan de zaak alsnog aan de orde komen tijdens een hoorzitting van de commissie.  
 
Verordening wijzigen 
De huidige verordening van de commissie dateert van 2007. De commissie geeft als advies om deze verorde-
ning onder andere te wijzigen op het volgende onderdeel, te weten: 

 De elektronische weg openstellen voor het indienen van bezwaarschriften, op grond van artikel 2:15 
Awb. Bezwaarschriften die via de elektronische weg binnenkomen, doorlopen dezelfde procedure als 
schriftelijke bezwaarschriften. 

De wijziging van de verordening kan in werking treden per 1 januari 2021.  
 
Jaarverslag  2020 
Het jaarverslag is enkele jaren (sinds 2017) door beperkte ambtelijke capaciteit niet gemaakt. Doelstelling voor 
volgend jaar is dan ook het sneller kunnen aanbieden van het jaarverslag aan het gemeentebestuur. Aangezien 
het jaarverslag echter niet direct na afloop van het kalenderjaar kan worden gemaakt - vanwege het feit dat 
een bezwaarprocedure een langere doorlooptijd kent – zal gestreefd worden naar het aanbieden van het ver-
slag uiterlijk op 1 mei. Op deze wijze kunnen de aanbevelingen van de commissie nog in de eerste maanden 
van het lopende jaar worden meegenomen. 


