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Barneveld, 22 augustus 2018
Geacht college,
Namens de fractie van de ChristenUnie stel ik u, op grond van artikel 42 van de
organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over de bezwarencommissie.
In de Barneveldse Krant van 21 augustus lazen wij een artikel waarin meneer van Ee, exploitant van
de beeldentuin in Garderen, uitlatingen doet over de behandeling van zijn bezwaar in de
bezwarencommissie. Wij stellen bewust geen vragen over deze zaak, omdat die deels nog onder de
rechter is en dan moet je als gemeenteraad terughoudend zijn. Wel willen we vragen stellen over
algemene procedures omtrent de bezwarencommissie.
Een transparant proces van de bezwarenprocedure vinden wij van groot belang. Onze vragen gaan
daarom onder andere over het advies dat de bezwarencommissie uitbrengt. Van Ee stelt dat hij niet
geïnformeerd is over het advies dat de bezwarencommissie uitbrengt aan het college. Getuige artikel
7:13 lid 7 van de algemene wet bestuursrecht wordt dit advies verplicht aan belanghebbenden
gecommuniceerd als het college afwijkt van het advies van de bezwarencommissie. In de verordening
“inzake de behandeling van bezwaarschriften bij de raad” kunnen hier aanvullende regels voor gelden.
In bijv. de gemeenten Nijkerk (volgens de verordening) en Ede (volgens de website) is geregeld dat
ook de bezwaarmaker het advies ontvangt. In de Barneveldse verordening lijkt dit niet het geval.
1. Klopt het dat belanghebbenden niet worden geïnformeerd over het advies van de
bezwarencommissie voordat een besluit van het college volgt?
2. Waarom is hiervoor gekozen?
3. Wordt hier altijd op dezelfde manier mee omgegaan? Wat zijn andere mogelijkheden en
wanneer wordt daarvoor gekozen?
Op 27 september 2017 werd een motie aangenomen voor een tevredenheidsonderzoek onder
bezwaarmakers. Volgens de lange termijn agenda wordt dit onderzoek in november met de
gemeenteraad besproken. Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten en zien uit naar de behandeling
hiervan.
Met vriendelijke groet,
Henk Wiesenekker

