
 

  

  

 Raadsvoorstel 
  

Datum 
raadsvergadering: 

12 december 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Theunis   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Ambtelijk horen bezwaarschriften 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Samenvatting:  
In januari 2012 heeft u besloten de pilot Ambtelijk horen te starten. In nader bepaalde categorieën 
bezwaarschriften worden de bezwaarmakers gehoord door de medewerkers van het team Bezwaar en 
Beroep in plaats van door de Commissie voor de bezwaarschriften. Na bijna 7 maanden is deze pilot 
geëvalueerd, hetgeen tot positieve resultaten heeft geleid.  
 
Wij stellen u voor: 
1. De Pilot Ambtelijk horen om te zetten naar een vaste werkwijze; 
2. De nieuwe werkwijze communiceren via Stadserf en de website. 

 
Aanleiding   
In januari 2012 is gestart met de pilot Ambtelijk horen. Dit houdt in dat het team Bezwaar en Beroep 
bezwaarmakers die bezwaar maken tegen door het college vastgestelde categorieën bezwaarschriften 
ambtelijk is gaan horen. Deze bezwaarmakers worden niet meer door de Commissie voor de 
bezwaarschriften gehoord. Ten behoeve van de pilot is gekozen voor de “makkelijkere” 
bezwaarschriften gericht op de Wet werk en bijstand en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Na 7 
maanden op deze wijze te hebben gewerkt, zijn er ongeveer 40 bezwaarschriften ingevolge de Wet 
werk en bijstand en ongeveer 70 bezwaarschriften in het kader van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning ambtelijk afgehandeld. Dit hoge aantal is gelegen in de wijziging van het Protocol Hulp 
bij het Huishouden, waardoor de meeste cliënten geconfronteerd zijn met een vermindering van het 
aantal uren hulp. Met een raadsmededeling hebben wij u voor het zomerreces op de hoogte gesteld 
van de evaluatie. 
  

Kader    
De Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat bezwaarmakers hun bezwaren mondeling mogen 
toelichten ten overstaan van een onafhankelijke Commissie voor de bezwaarschriften of zij mogen 
worden gehoord door ambtenaren die geen bemoeienis hebben gehad met de totstandkoming van het 
besluit waartegen het bezwaar is gericht. Dit moet wel worden vastgelegd in een verordening. Ten 
behoeve van de pilot is de Verordening commissie voor de bezwaarschriften hier al in januari op 
aangepast. Het college heeft een Aanwijzingsbesluit genomen waar de categorieën bezwaarschriften 
zijn genoemd die voor ambtelijk horen in aanmerking komen. Omdat u heeft besloten de pilot te 
starten, dient u te besluiten de pilot om te zetten naar een vaste werkwijze.  
 

Motivering / toelichting   
Het doel van de pilot was om te onderzoeken of deze nieuwe werkwijze voordelen zou opleveren ten 
opzichte van de werkwijze met de Commissie. Op diverse punten is de werkwijze geëvalueerd. Op de 
eerste plaats is onderzocht hoe de bezwaarmakers het ambtelijk horen hebben ervaren middels een 
vragenlijst. Het betrof vooral positieve reacties tegen een kleiner aantal negatieve reacties. Dezen 
lagen voornamelijk in het gevoel dat de beslissing al was genomen. Positieve reacties waren vooral 
gericht op klantvriendelijkheid, flexibiliteit en een snellere doorlooptijd van de procedure. Dit laatste 
heeft ook te maken met de wettelijke beslistermijn bij ambtelijk horen die zes weken bedraagt 
(Commissiebehandeling 12 weken). Maar omdat flexibel hoorzittingen ingepland kunnen worden 
(overdag), gaat de procedure sneller. Er zijn geen negatieve reacties omtrent partijdigheid of 
ondeskundigheid, waar in eerste instantie voor werd gevreesd. Ook de vertegenwoordigers die namens 
het college het woord voeren tijdens en hoorzitting zijn overwegend tevreden 
 
Het team Bezwaar en Beroep heeft geen problemen ervaren bij de invoering van de nieuwe werkwijze. 
Het vergt per hoorzitting ca. 5,5 uur extra inzet, maar deze wordt ruimschoots terugverdiend door het 



niet te hoeven organiseren van een hoorzitting voor de Commissie. Ook kopieerkosten en 
administratieve inzet zijn aanzienlijk minder.  
 

Doel en evaluatie   
Gelet op de voornamelijk positieve resultaten wordt voorgesteld de pilot om te zetten naar een vaste 
werkwijze. Daarnaast zal het college worden voorgesteld de categorieën bezwaarschriften die ambtelijk 
worden afgehandeld uit te breiden. De volgende categorieën bezwaarschriften zullen dan ambtelijk 
worden afgehandeld. Besluiten die genomen worden ingevolge: 

- De Wet werk en bijstand met uitzondering van fraudezaken; 
- De Wet maatschappelijke ondersteuning met uitzondering van besluiten die financiële 

gevolgen van 5.000 euro of meer  hebben zoals woningaanpassingen; 
- De Regeling gehandicaptenparkeerkaarten; 
- De Wegenverkeerswet; 
- De Algemene plaatselijke verordening (met uitzondering van besluiten waar BIBOB is 

toegepast) en de handhaving van deze besluiten.  
Overige categorieën zoals omgevingsvergunningen, planschadezaken, nadeelcompensatie en WOB-
verzoeken liggen vaak (politiek) wat gevoeliger, zodat deze zaken nog door de Commissie zullen 
worden behandeld. In het kader van samenwerking met andere gemeenten, wordt onderzocht of een 
regionale Commissie voor de bezwaarschriften een optie is, een Commissie die de complexere, 
gevoelige zaken zal behandelen.  
 
De pilot heeft aangetoond dat er vooral op het gebied van klantvriendelijkheid  en efficiënter werken 
goede resultaten worden gescoord. Door uitbreiding van de werkwijze leidt dit naar verwachting tot een 
hogere mate van klanttevredenheid, snellere doorlooptijden en een forse kostenbesparing.  
 

Financiële aspecten en consequenties   
Bij de evaluatie van de pilot is een berekening gemaakt van de te besparen kosten. Uitgaande van 40 
bezwaarschriften die niet door de Commissie zijn behandeld leidde dit tot een besparing van 5.000 
euro presentiegeld (10 hoorzittingen van ca. 2.5 uur met 2 leden á ca. 100 euro per uur). De kopieer- 
en verzendkosten leveren een besparing op van 1600 kopieën, plus de verzendkosten van ca. 50 euro 
en de daarbij horende administratieve inzet. Van het team Bewaar en Beroep wordt wel ca. 5.5 uur 
extra inzet gevergd per hoorzitting.  
 

Communicatie    
Na uw besluitvorming, zal het college worden voorgesteld een nieuw Aanwijzingsbesluit categorieën 
van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord te nemen waarin de hierboven beschreven 
uitbreiding is opgenomen. Via Stadserf zal dit nader worden gecommuniceerd.  
 

Bijlagen   
1. Het concept-Aanwijzingsbesluit categorieën bezwaarschriften die ambtelijk kunnen worden 

gehoord.  
2. Raadsmededeling  van 22 juni 2012 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
G. van Hofwegen mr. J.M.L. Niederer 



 

 

  

  

 Raadsbesluit 
  

Datum 
raadsvergadering: 

12 december 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Theunis   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Ambtelijk horen bezwaarschriften 

 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur d.d. 28 november 2012. 
 
Besluit: 
 
1. De Pilot Ambtelijk horen om te zetten in een vaste werkwijze.  
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2012. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


