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ChristenUnie Barneveld 
de heer H.W. Wiesenekker 

Geachte heer Wiesenekker, 

 

Op 22 augustus 2018 hebben wij uw brief ontvangen, waarin u namens de fractie van 

ChristenUnie op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de gemeente-

raad enkele vragen stelt over de bezwarencommissie. 

 

Vraag 1. Klopt het dat belanghebbenden niet worden geïnformeerd over het advies van 

de bezwarencommissie voordat een besluit van het college volgt? 

 

Antwoord: Dit klopt. Voordat een bestuursorgaan op een bezwaarschrift beslist, stelt 

het belanghebbenden in de gelegenheid om gehoord te worden. De Algemene wet 

bestuursrecht (Awb) kent daartoe twee mogelijkheden: het horen door of namens het 

bestuursorgaan zelf (art. 7:5 Awb) of het horen door middel van een adviescommissie 

(art. 7:13 Awb). 

In beide gevallen leidt dit tot een (bestuurlijke) heroverweging van het besluit door het 

college. 

 

Wij hebben gekozen voor het horen door het bestuursorgaan. Bij de door ons gekozen 

wijze van horen vindt er na de hoorzitting door de hoorcommissie beraad plaats, waarin 

richting wordt gegeven. De secretaris stelt op basis van de beraadslagingen van de 

hoorcommissie een ambtelijk advies op en dit vindt zijn neerslag in een (intern) colle-

gevoorstel dat, als wij daarmee instemmen, als besluit aan belanghebbenden wordt 

toegezonden. Het advies van de ambtelijk secretaris namens de hoorcommissie, wat 

leidt tot heroverweging, is een stuk van intern beraad en derhalve niet openbaar. 

Het collegevoorstel is nadat het college het besluit heeft genomen in beginsel wel 

openbaar voor bezwaarmaker en kan worden opgevraagd.  

 

Een advies van een adviescommissie wordt overigens ook pas bekendgemaakt bij de 

toezending van betreffende besluit, niet voorafgaand daaraan (vgl. art. 7:13, lid 7, 

Awb). 

 

Aan de ‘Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften bij de raad’ komt in 

dit kader overigens geen betekenis toe, aangezien die enkel betrekking heeft op be-

zwaarschriften gericht tegen raadsbesluiten. 

 



 

Blad 2  

 

 

 

 

Vraag 2. Waarom is hier voor gekozen? 

 

Antwoord: Het is niet een keuze om belanghebbenden niet te informeren over het ad-

vies van de hoorcommissie maar een voortvloeisel uit de gekozen wijze van horen van 

belanghebbenden.  

 

Vraag 3. Wordt hier altijd op dezelfde manier mee omgegaan? Wat zijn andere moge-

lijkheden en wanneer wordt daarvoor gekozen? 

 

Antwoord: Ja, hier wordt altijd op dezelfde wijze mee omgegaan aangezien dit inherent 

is aan de gekozen wijze van horen. Het collegevoorstel bevat een ambtelijk advies en 

dit vertaalt zich in de beslissing op bezwaar, dit schrijven ontvangt de bezwaarmaker.    

 

Tevredenheidsonderzoek 

 

Op 27 september 2017 is door uw raad een motie aangenomen voor een tevreden-

heidsonderzoek onder bezwaarmakers. Er is afgesproken dat dit onderzoek gedurende 

een jaar zou plaatsvinden en deze is gestart per 1 januari 2018 en eindigt op 31 de-

cember 2018. De uitkomst van het tevredenheidsonderzoek zal daarom met u gedeeld 

worden in februari of maart 2019. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

H.F.B. van Steden dr. J.W.A. van Dijk 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 


