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Betreft; Ongevraagd advies over raadsvoorstel andere wijze van behandeling 
bezwaarschriften. 

 

Geacht college en leden van de raad, 

De adviesraad sociaal domein constateert met verbazing dat er een voorstel ligt tot wijziging 
van de  afhandeling en behandeling van bezwaarschriften. De adviesraad is hierover niet 
geraadpleegd. 
De afhandeling van bezwaarschriften raakt in essentie burgers/gebruikers van voorzieningen 
in het sociaal domein.. 
  
Uit het jaarverslag 2016 van de commissie bezwaarschriften lezen wij dat vrijwel alle 
gegronde bezwaren liggen op het terrein van de Jeugdwet en WMO, 36% van de bezwaren 
is gegrond. Motivering en onderzoek op dat terrein laten nog te wensen over. 
 
Wij hebben uit het voorstel begrepen dat het de bedoeling is dat het college in de 
proefperiode zelf een aantal bezwaren zal afhandelen. 
 
Hoewel wij de geschetste voordelen van een informele procedure inzien, hebben wij er toch 
gezien de bevindingen in de commissie bezwaarschriften over de kwaliteit van de 
besluitvorming op dit terrein moeite mee dat het college als beslissend orgaan zelf gaat 
bepalen of een bezwaar naar de commissie gaat of niet.  
 
Het zou de voorkeur verdienen dat het college dat bepaalt met instemming van de 
bezwaarmaker of 
dat de beoordeling van die keuze wordt gedaan door de onafhankelijk secretaris van de 
commissie bezwaarschriften. Dat kan worden vastgelegd in de voorgestelde wijziging van de 
verordening. 
 
Wanneer het college de zaak vervolgens naar het oordeel van bezwaarmaker niet naar 
tevredenheid oplost, vinden wij dat er nog geen beslissing op bezwaar kan  worden 
genomen. Dan moet  de bezwaarmaker de zaak kunnen voorleggen aan de onafhankelijke 
commissie bezwaarschriften alvorens het college besluit. 
 
Die weg mag niet afgesneden worden met het argument dat de verdere rechtsgang 
voldoende gewaarborgd is omdat mensen met een negatieve beschikking op bezwaar door 
het college (zonder tussenkomst onafhankelijke commissie) wel naar de bestuursrechter 
kunnen. 
Dat is voor velen een zware stap waar ze niet gauw toe overgaan. 



 
Tot zover het advies van de Adviesraad sociaal domein. 
 
 
Met vriendelijke groet namens de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Haren,  
 
 
Voorzitter, J. Hommes     Secretaris, K. Venekamp 
 
 
 
 
 
 
 


