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Bestuurlijke reactie op concept rekenkamerbrief opvolgingsonderzoek afwikkeling

ONDERWERP niet-fiscale bezwaren

Geachte heer De Ridder,

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw Opvolgingsonderzoek afwikkeling van niet-
fiscale bezwaren.
Conform uw verzoek reageren we op uw conclusies en aandachtspunten.

U bent in uw onderzoek nagegaan in Welke mate wij invulling hebben gegeven aan de aanbevelingen
uit uw onderzoek Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren van oktober 2014. U onderzocht toen in
hoeverre we van de mogelijkheden gebruik maken om niet-fiscale bezwaren informeel of to handelen
en of we bij de bezwaarafhandeling rechtmatig handelen. Informeel afhandelen van bezwaren houdt
in dat de betrokken ambtenaar korte tijd na ontvangst van het bezwaar de betrokken burger opbelt,
bevestigt dat hij het bezwaar heeft ontvangen, vraagt wat er speelt en samen met de bezwaarmaker
bepaalt wat de beste methode is om het geschil op to lossen. Daar waar dat mogelijk is, hoeft de
bezwaarprocedure niet to worden doorlopen en kan een geschil in een vroeg stadium worden
opgelost.

U concludeerde in 2014 dat wij een oplossingsgerichte aanpak hanteren bij de afhandeling van niet-
fiscale bezwaren maar dat deze aanpak al eerder, namelijk al voor de hoorzitting kan worden ingezet.
De mogelijkheden om niet-fiscale bezwaren op een informele wijze of to handelen werden niet
volledig benut. De afhandeling kon efficienter en klantvriendelijker en de rechtmatigheid was over het
algemeen goed maar kon en moest beter.

U deed zes aanbevelingen gericht op de verdere verbetering van de afwikkeling van niet- fiscale
bezwaren, to weten:

1a. Maak een keuze over de mate waarin bezwaren informeel zullen worden afgehandeld en draag
deze keuze uit via de gemeentelijke informatiekanalen, waaronder de website, advertenties in
huffs- aan huisbladen en via de bezwaarclausule in de primaire besluiten.

1 b. Stel een jaarverslag bezwaren en beroepen beschikbaar aan de raad en voorzie dit van informatie
over de uitkomsten van de procedures, mogelijk patronen en knelpunten en context hoe de
resultaten bereikt zijn.



ONDERWERP PAGINA gemeente Zaanstad
2018/29338 2/3

2. Wikkel bezwaren met behulp van de informele methode doelgericht en bewust, systematisch en
procesmatig af, wees gericht op willen leren en leg gesprekken en afspraken met bezwaarmakers
vast.

3. Investeer in de informele methode door training van personeel, zorg dat de methode ook wordt
toegepast en gun de methode tijd om zich to bewijzen.

4. Zorg dat een andere ambtenaar dan die bij het oorspronkelijke besluit betrokken was het eerste
contact legt met een bezwaarmaker om op die wijze een onbevangen gesprek to creeren.

5. Beschouw een bezwaar enkel als ingetrokken, wanneer de bezwaarmaker hier —per email of per
post — mee akkoord is gegaan.

6. Richt de organisatie zo in dat onrechtmatigheden snel worden gesignaleerd en voor zover
mogelijk worden hersteld en in de toekomst worden voorkomen.

Wij zijn blij dat u concludeert dat wij uw aanbevelingen hebben opgepakt en verbeteringen hebben
doorgevoerd.
U specificeert uw conclusie als volgt. De aanbevelingen 1 a, 1 b, 3 en 4 zijn volledig opgepakt en de
aanbevelingen 2, 5 en 6 zijn gedeeltelijk opgepakt.

Wat betreft de aanbevelingen 1 a, 1 b, 3 en 4 delen wij uw conclusie.
De informele aanpak bij de afhandeling van bezwaren is sinds enkele jaren de standaardwerkwijze
geworden bij alle ingediende bezwaren behalve bij handhavingszaken waar ondermijning een rol
speelt.
De informele aanpak wordt ook gecommuniceerd via de website en de bezwaarclausule in primaire
besluiten.
Medewerkers volgen jaarlijks trainingen in gespreksvaardigheden en zij leren continu van de
ervaringen die zij hebben opgedaan met de informele aanpak van bezwaren. We hebben inmiddels
een groep van negen interne mediators opgeleid die in de bezwaarprocedure worden ingezet als
onafhankelijk gespreksbegeleider of als mediator.

Dat onze focus ligt bij de informele methode en dat wij gericht zijn op willen leren, blijkt ook uit het felt
dat wij samen met Amsterdam, Amstelveen, Purmerend en Alkmaar sinds februari van dit jaar
meedoen aan een tweejarig onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam, faculteit maatschappij en
recht, Haar de effecten en vormen van de informele aanpak bij bezwaar.

Het aantal hoorzittingen is aanmerkelijk afgenomen (van 62 % in 2012 Haar 28% in 2017) en het
aantal ingetrokken bezwaren gestegen (van 25 % in 2012 Haar 35 % in 2017). Wij concluderen dat
deze effecten mede het gevolg zijn van het structureel toepassen van de informele aanpak.

Vermeldenswaardig is dat — zoals ook de rekenkamer concludeert —het aantal bezwaren sinds het
onderzoeksrapport van de rekenkamer van 2014 nagenoeg gelijk is gebleven ondanks de
overheveling Haar de gemeenten van delen van de AWBZ Haar de WMO en de invoering van de
jeugdwet en de participatiewet, dat een flinke uitbreiding van de taken van gemeenten is geweest.

Naast deze positieve punten waar wij trots op zijn, stelt u dat de aanbevelingen 2, 5 en 6 gedeeltelijk
zijn opgepakt. U bent van mening dat een aandachtspunt blijft de wijze waarop wordt omgegaan met
de rechten van de bezwaarmakers. U trekt deze conclusie omdat er geen vaste werkwijze zou zijn
dat een bezwaar enkel als ingetrokken wordt beschouwd als een bezwaarmaker hiermee expliciet
akkoord gaat en waarin een bezwaarmaker moet instemmen met telefonisch horen.
Tevens lukt het ons nog niet om alle bezwaren binnen de wettelijke termijnen of to handelen.

Behalve waar het gaat om de afhandeltermijnen delen wij de conclusie van de rekenkamer niet. Wij
ondernemen acties om de afhandeltermijnen to verbeteren.
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Benadrukt moet worden dat de informele methode een fundamenteel andere manier van werken is
waarbij de medewerkers maatwerk leveren door minder schriftelijk en veel meer mondeling to
communiceren met de bezwaarmaker. Zij volgen daarbij wel een standaardwerkwijze.
Door goed to luisteren, vragen to stellen en door to vragen zoeken de medewerkers vanuit een open,
eerlijke en nieuwsgierige houding Haar wat er werkelijk speelt.
In dat open gesprek ontstaat vaak ruimte om het genomen besluit toe to lichten.
leder gesprek verloopt weer antlers en daarbij past niet dat verdraagt zich niet met een
standaardwerkwijze waarbij de bezwaarmaker, nadat hij mondeling heeft aangegeven het bezwaar in
to willen trekken, wordt gevraagd om dit schriftelijk to bevestigen. De bezwaarmaker heeft daar na de
mondelinge overeenstemming vaak Been behoefte meer aan waardoor dat verzoek als belastende
formaliteit wordt ervaren. Die actie kan in die zin weer afbreuk doen aan het herwonnen vertrouwen.
Wel vraagt de medewerker aan de bezwaarmaker of hij behoefte heeft aan bedenktijd en bevestigt de
medewerker altijd schriftelijk het gesprek en de intrekking van het bezwaar. Deze schriftelijke
bevestiging aan bezwaarmaker heeft tot nu toe niet tot een andere uitkomst geleid. Wij vinden hierin
de bevestiging dat de werkwijze voldoet voor de bezwaarmaker en dat op deze wijze zorgvuldig wordt
omgegaan met de rechten van de bezwaarmaker.
We merken daarbij nog op dat de intrekking van het bezwaar niet het doel van het informele gesprek
is. Het doel is informatie-uitwisseling over de inhoud van het genomen besluit, de achtergrond van het
bezwaar en over het proces en de wijze van afhandelen van het bezwaarschrift.
De aanbeveling over instemmen met telefonisch horen is ons inziens achterhaald, omdat telefonisch
horen sinds de structurele invoering van de informele aanpak zelden meer plaatsvindt.
I n het informele (telefoon)gesprek wordt de zaak besproken en wordt altijd aan het einde van het
gesprek de vraag gesteld of men nog gehoord wil worden. Bezwaa~makers geven vaak aan dat ze
hun verhaal hebben kunnen doen, uitleg hebben gekregen over het besluit en daarom geen behoefte
meer hebben aan een hoorzitting. Zij geven daarmee aan of to zien van het recht om gehoord to
worden. De medewerker gaat ook hier zorgvuldig om met de rechten van de bezwaarmaker door to
vragen of deze behoefte heeft aan bedenktijd en het gesprek schriftelijk to bevestigen.
Bij bezwaren in het omgevingsrecht wordt overigens aanmerkelijk minder vaak afgezien van het recht
om gehoord to worden dan bij bezwaren in het sociale domein (participatiewet bijvoorbeeld).

Hoewel het aantal afgehandelde bezwaren waarbij de wettelijke termijn is overschreden ten opzichte
van uw onderzoek uit 2014 licht is gedaald van 30% Haar 24% blijft dit een aandachtspunt. Voor een
deel betreft dit complexe, tijdrovende zaken in het omgevingsrecht waarin veel belangen een rol
spelen en wij tijd nodig hebben om tot een besluit to komen waarin een kwalitatief goede
belangenafweging is gemaakt. Daarnaast ligt bij de toepassing van de informele methode de focus op
het oplossen van het geschil. Daarbij worden de wettelijke mogelijkheden van verdaging en
opschorting van de termijn door de behandelend jurist sours bewust (our het proces van informele
geschilbeslechting niet to verstoren) en sours onbewust niet toegepast waar dit wel had gekund.
Hieraan zal in de toekomst verscherpt aandacht worden besteed.

Wij bedanken u voor uw opvolgingsonderzoek en vertrouwen er op dat onze reactie wordt
meegenomen in uw definitieve brief.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Zaanstad,

drs. J. Hamming, burgemeester

~ U~c~

drs. F.H.M. Apeldoorn, gemeentesecretaris i


