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Onderwerp: Jaarverslag 2005 
 
 
Geachte leden, 
 
Met veel belangstelling hebben wij kennisgenomen van het Jaarverslag 2005 van de drie 
voormalige bezwarencommissies (commissie bezwaar-en beroepschriften, commissie sociale 
zekerheid en bezwarenadviescommissie personeelsaangelegenheden). 
 
Bij de behandeling van de Burgerjaarverslagen is er uit ons midden diverse malen op 
aangedrongen dat er meer informatie bekend zou worden over de behandeling van 
bezwaarschriften. Wij zijn daarom verheugd dat de voormalige commissie een jaarverslag hebben 
uitgebracht en zien graag voor de volgende jaren ook van uw commissie jaarverslagen tegemoet. 
 
Een jaarverslag als dit is mede een instrument dat ons ondersteunt bij onze controlerende taak.  
Wij stellen het op prijs een aantal van deze instrumenten, zoals de jaarrekening, het rapport van 
bevindingen van de accountant en het Burgerjaarverslag, in dezelfde cyclus van commissie- en 
raadsbehandeling aan de orde te kunnen stellen. Voor ons hoort daarbij ook uw jaarverslag. Wij 
verzoeken u bij het uitbrengen van uw jaarverslag daarmee rekening te willen houden. 
 
Bij het lezen van het jaarverslag hebben wij mede gekeken welke informatie wij in een volgend 
verslag nog bijgevoegd zouden willen zien die voor ons van nut kan zijn bij de uitvoering van onze 
controlerende taak. Wij willen hierover graag de volgende opbouwende opmerken maken. 
 
Wij verwachten dat ook uw commissie aanbevelingen zult doen die uw inziens kunnen leiden tot 
verbetering van de juridische kwaliteit en vermindering van het aantal bezwaarschriften. Daar waar 
de oorzaak (mede) te vinden is in het gevoerde beleid, verwachten wij van u dat u daarover ook 
adviseert. Dit geldt niet alleen ten aanzien van het vastgestelde en gevoerde beleid door het 
college en de burgemeester, maar zeer zeker ook door onze raad! Van uw adviezen daarover zien 
wij graag ook iets terug in het jaarverslag. De opmerking op blz. 6 over de door onze raad 
vastgestelde Welstandsnota vinden wij op dat punt erg mager. 
 
De diverse bezwaarschriften zijn vertaald naar de afdelingen. Wij stellen het op prijs als in het 
vervolg ook een vertaling wordt opgenomen naar de drie bestuursorganen, college, burgemeester 
en raad.  
 
Wij achten het van belang de ontwikkelingen over de jaren te volgen en zijn benieuwd of er aan die 
ontwikkelingen conclusies zijn te verbinden. Wij nemen aan dat u dit onderschrijft en dat in de 
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jaarverslagen van de komende jaren een verwijzing zal worden gemaakt naar de gegevens uit de 
voorgaande jaren. 
Wat wij gemist hebben is de vermelding hoe vaak door een bestuursorgaan van uw advies is 
afgeweken, hoe vaak beroep is ingesteld bij de bestuursrechter en hoe deze beroepsprocedures 
zijn afgelopen. Mogelijk kunt u daaraan in het jaarverslag 2006 aandacht schenken.  
 
Aan de toelichting waarom u tot gegrondverklaringen heeft geadviseerd, hechten wij veel belang. 
Bij de commissie sociale zekerheid hebben wij deze informatie gemist. 
 
Wij ondersteunen uw aanbevelingen om te voorkomen dat bezwaarschriften worden ingediend dan 
wel om te voorkomen dat tot een formele behandeling van de bezwaarschriften moet worden 
overgegaan. Ten aanzien van dit laatste zijn wij benieuwd hoe vaak het gebeurt dat een 
bestuursorgaan, naar aanleiding van een ingediend bezwaarschrift, direct bereid is (dus zonder 
bezwaarschriftenbehandeling) aan het bezwaar tegemoet te komen, bijv. omdat ingezien wordt dat 
er een formele fout is gemaakt. Wij stellen het op prijs als in de volgende jaarverslagen hierover 
iets wordt vermeld. 
 
Wij hopen dat u iets met onze opmerkingen kunt en wilt doen en wensen u alle succes toe in uw 
belangrijke werk voor de burgers van onze gemeente. 
 
Hoogachtend, 
De raad van Ridderkerk, 
De griffier,   de voorzitter, 
 
  
 
 
 
 


