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1. Inleiding 
 
Om de bestuursorganen van de gemeente Ridderkerk inzicht te verschaffen in de aard en omvang 
van de werkzaamheden van de Commissie bezwaarschriften en in de werkwijze waarop zij de haar 
opgedragen taak uitoefent, doet de Commissie jaarlijks verslag van haar werkzaamheden. Het nu 
voorliggende verslag bestrijkt de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011. Het verslag 
heeft betrekking op de bezwaarschriften die in deze periode bij de Commissie zijn binnengekomen. 
 
Vorig jaar is er geen verslag van de Commissie verschenen. De reden hiervan is gelegen in de 
omstandigheid dat het secretariaat van de Commissie onvoldoende tijd tot haar beschikking had 
om een verslag voor te bereiden. Dit jaar wordt deze omissie goedgemaakt doordat het verslag de 
jaren 2010 en 2011 omvat.  
 
De adviezen hebben betrekking op besluiten die door of namens het college van burgemeester en 
wethouders, de burgemeester of de raad zijn genomen. Grotendeels gaat het om op basis van de 
mandaatregelingen op ambtelijk niveau genomen besluiten.  
De (adviezen van de Commissie in het kader van de) bezwaarprocedure biedt het bestuursorgaan 
de mogelijkheid om de genomen beslissing nog eens in al haar facetten te bezien, eventuele 
nieuwe informatie mee te wegen en het aanvankelijk genomen besluit te heroverwegen. Op deze 
wijze kan het geheel van de bezwaarprocedure fungeren als een zeeffunctie, in die zin dat het er 
toe leidt dat niet onnodig de gang naar de rechter wordt gemaakt.  
 
Net als andere jaren wordt in dit jaarverslag aandacht besteed aan het aantal ingediende 
bezwaarschriften, de verstrekte adviezen van de commissie, de besluiten op bezwaar door het 
bestuursorgaan en de behandelingstermijnen. Tevens worden in dit jaarverslag aanbevelingen 
gedaan en wordt kort aandacht besteed aan toekomstige ontwikkelingen.  
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2. De Commissie Bezwaarschriften  
 
De Commissie Bezwaarschriften is een externe adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb). Zij bestaat uit onafhankelijke externe deskundigen en 
adviseert aan bestuursorganen over beslissingen op bezwaarschriften. De commissie is 
onderverdeeld in drie Kamers met de volgende taken en samenstelling: 
 

a) Kamer I algemeen  
 

Deze Kamer adviseert over bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten waarover 
noch Kamer II, noch Kamer III advies uitbrengen. Dit betekent dat de adviezen betrekking 
kunnen hebben op bijvoorbeeld subsidieverleningen, drank- en horecavergunningen, 
standplaatsvergunningen alsmede vergunningen in het kader van de Wabo.  

 
Kamer I bestaat uit vijf personen: 
- Voorzitter:  dhr. mr. B. Huizenaar; 
- Leden: mw. A. Twilt, mw. M. Reesink-van Gruijthuisen,  dhr. W. van Assendelft en 

dhr. D. van der Kooij.  
 

b) Kamer II sociale aangelegenheden 
 

Kamer II adviseert over bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op het gebied 
van sociale zaken. Daarbij kan gedacht worden aan de Wet werk en bijstand, de Wet 
maatschappelijke ondersteuning en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet Investeren in jongeren.  
 
Kamer II bestaat uit zes personen: mw. M. Reesink-van Gruijthuijsen, mw. drs. B. van 
Meer, mw. M. Klink Msc., dhr. mr. P. van der Voorn, dhr. W. van Assendelft, dhr. J. 
Hamoen en mw mr. M. Rahel 

 
Een hoorzitting wordt in principe gehouden met drie commissieleden. Het voorzitterschap 
wordt wisselend door de leden bekleed.  

 
c)  Kamer III personeelsaangelegenheden  

 
Kamer III adviseert over bezwaarschriften die zich richten tegen rechtspositionele 
besluiten. Voorbeelden zijn: personeelsbeoordelingen, disciplinaire straffen en 
dienstopdrachten. 

 
De volgende drie personen vormen samen deze Kamer: 
- Voorzitter: dhr. mr. B. Abbing; 
- Leden: de heren W. Zaat en G. Korving. 

 
Op grond van de Ridderkerkse Uitwerkingsovereenkomst (RUWO), wordt één lid 
voorgedragen door het college van B&W en één lid door de vakorganisaties. Deze twee 
leden kiezen samen de voorzitter.  

 
Het secretariaat van de commissie bestond uit: 
Dhr. mr. E. Jansen, dhr. E. Waasdorp, mw. J.M.W. Gerritse en mw. mr. A.C.M. Bardok.  
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3. De procedure 

 
3.1 Behandeling bezwaarschrift 
 
Zoals gezegd is het de taak van de commissie om het betrokken bestuursorgaan van de gemeente 
te adviseren omtrent de beslissing op bezwaarschriften.  
Om dit te kunnen doen heeft de commissie de beschikking over het bezwaarschrift en het 
procesdossier met van belang zijnde stukken, zoals de bestreden beschikking, de daaraan 
voorafgegane besluitvorming, betrokken regelgeving, advisering, etc.  
 
Voorts houdt de commissie een (wettelijk verplichte) hoorzitting, waarin de bezwaarde en (een 
vertegenwoordiger van) het bestuursorgaan de gelegenheid krijgen hun standpunten nader toe te 
lichten. Aan de hand van de stukken en het gestelde ter hoorzitting bepaalt de commissie 
vervolgens de strekking van het advies aan het bestuursorgaan.  
 
De secretaris maakt het verslag van de hoorzitting en stelt het commissieadvies in concept op. Na 
vaststelling door de commissie en ondertekening door voorzitter en secretaris, gaan het advies en 
het verslag naar de betreffende beleidsafdeling (dit is de afdeling die het primaire besluit heeft 
voorbereid). Deze zorgt ervoor dat het commissieadvies ter besluitvorming bij het bestuursorgaan 
terecht komt en dat de bezwaarde de beslissing op zijn bezwaarschrift toegezonden krijgt. 
Het bestuursorgaan is niet verplicht het commissieadvies te volgen. Als het advies niet wordt 
gevolgd dan dient het bestuursorgaan in de beschikking op het bezwaarschrift te motiveren 
waarom van het advies van de commissie is afgeweken. 
 
3.2 Termijnen 
 
Vanaf 1 oktober 2009 gelden voor de afhandeling van een bezwaarschrift de volgende regels: 
1. De behandeltermijn begint te lopen op het moment dat de termijn voor het indienen 
    van een bezwaarschrift is verlopen; 
2. De behandeltermijn is 12 weken; 
3. De beslissing op bezwaar kan eenmalig met 6 weken worden verdaagd, waardoor de 
    behandeltermijn op maximaal 18 weken komt; 
4. Er is een mogelijkheid van verder uitstel mits de bezwaarde daarmee instemt. 
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4. Kamer I - algemeen  
 
4.1 Aantallen 2010 
 
In 2010 zijn er in totaal 44 bezwaarschriften, gelegen op het werkterrein van Kamer I, ingekomen.  
Van deze 44 bezwaarschriften zijn er 12 ingetrokken. Van de resterende bezwaarschriften, 
waarvan het tot verdere behandeling is gekomen, zijn er in totaal 17 ongegrond verklaard. Er zijn 7 
bezwaarschriften gegrond verklaard. In 8 gevallen is het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard.  
In 1 geval is het college contrair gegaan aan het advies van de Commissie.  
 
4.2 Soorten 2010 
 
Indeling naar regelingen: 
De 44 in 2010 ingekomen bezwaarschriften hadden betrekking op: 
 
Bestuursdwang 1 
Exploitatievergunning 1 
Overschrijving grafrechten 1 
Kapvergunning 1 
Weigering handhaving 3 
Dwangsom 3 
Planschadevergoeding 3 
Evenementenvergunning 
APV 

5 

Invordering dwangsom 1 
Bouwvergunning 5 
Intrekking Expl. en D+H 
vergunning 

1 

Weigering vergunning 
handelsreclame 

1 

Intrekking 
standplaatsvergunning 

2 

Kostenbeschikking 
bestuursdwang 

1 

Maatwerkvoorschriften 
Activiteitenbesluit 

1 

Omgevingsvergunning 
(Kap) 

1 

Sloopvergunning 1 
Vergunning vlooienmarkt 4 
Verkeersbesluit 2 
Verkeersmaatregel 2 
Weigering bouwvergunning 2 
Weigering 
gegevensverstrekking GBA  

1 

Weigering herziening 
bestemmingsplan 

1 
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Indeling naar bestuursorganen: 
Van de ingekomen bezwaarschriften waren in 2010 de betrokken bestuursorganen: 
 het college (42x); 
 de burgemeester (1x); 
 de raad (1x). 
 
4.4 Afhandelingstermijnen 2010 
 
De gemiddelde doorlooptijd voor een advies van de kamer was 14 weken, voor de beslissing op 
bezwaar was dit 18 weken. Dit is een daling ten opzichte van het vorige jaar. Een eenduidige 
verklaring is hiervoor niet te geven. Soms leidt voorafgaand overleg met de bezwaarde pas na 
enige tijd tot diens beslissing toch formele behandeling te wensen. Er is een toenemende tendens 
dat verwacht wordt dat er rekening wordt gehouden met vakantieperiodes. 
 
 
4.5 Aantallen 2011 
 
In 2011 zijn er in totaal 39 bezwaarschriften, gelegen op het werkterrein van Kamer I, ingekomen.  
Van deze 39 bezwaarschriften zijn er 15 ingetrokken. Van de resterende bezwaarschriften, 
waarvan het tot verdere behandeling is gekomen, zijn er 14 ongegrond verklaard. Er zijn 3 
bezwaarschriften gegrond verklaard. In 1 geval is het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard.  
Vier bezwaarschriften zijn nog in behandeling. In 2 gevallen is er direct beroep tegen het besluit 
ingesteld.  
 
Het college heeft de bezwarenschriften conform de adviezen van de Commissie besloten.  
 
4.6 Soorten 2011 
 
Indeling naar regelingen: 
De 39 in 2011 ingekomen bezwaarschriften hadden betrekking op: 
 
Afwijzing leerlingenvervoer 4  
Afwijzing leerlingenvervoer. 2  
Bestuursdwang 1  
Bestuursdwang (wegsleepregeling) 

2  
Dwangsom 1  
Intrekking collectevergunning 1  
Intrekking urgentieverklaring 1  
Invordering dwangsom 1  
Invorderingsbeschikking dwangsom 

1  
Kapvergunning 1  
Omgevingsvergunning (bouw) 2  
Omgevingsvergunning (kap) 1  
Omgevingsvergunning (strijdig 
gebruik) 4  
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Standplaatsvergunning 1  
Verkeersbesluit 1  
Weigering vergoeding CV-
ketel/kozijnen 1  
Weigering.omgevingsvergunning 
(bouw) 1  
Weigering .omgevingsvergunning 
(handelsreclame) 1  
Weigering bouwvergunning 2  
Weigering datum inschrijving GBA 

1  
Weigering handhaving 2  
Weigering omgevingsvergunning 
(bouw) 2  
Weigering ontheffing parkeerverbod 

1  
Weigering ontheffing Wvg 1  
Weigering planschade 1  
Weigering planschadevergoeding 

1  
Weigering subsidie 1  

 
 
 
Indeling naar bestuursorganen: 
Van de ingekomen bezwaarschriften waren in 2010 de betrokken bestuursorganen: 
 het college (39x); 
 de burgemeester (0x); 
 de raad (0x). 
 
4.7 Afhandelingstermijnen 2011 
 
De gemiddelde doorlooptijd voor een advies van de kamer was 16 weken, voor de beslissing op 
bezwaar was dit 21 weken. Dit is een stijging ten opzichte van het vorige jaar. Een eenduidige 
verklaring is hiervoor niet te geven. Soms leidt voorafgaand overleg met de bezwaarde pas na 
enige tijd tot diens beslissing toch formele behandeling te wensen. Er is een toenemende tendens 
dat verwacht wordt dat er rekening wordt gehouden met vakantieperiodes. 
 
4. 8 Trends 
 
Het aantal ingediende bezwaarschriften in 2010 (44) is ten opzichte van 2009 (33) fors gestegen.  
Ten opzichte van 2010 is het aantal bezwaarschriften in 2011 gedaald tot 39. Het valt op dat het 
percentage intrekkingen in 2011 (39%) sterk stijgt ten opzichte van 2010 (27%). Het streven is er 
dan ook op gericht om in een vroegtijdig stadium uitleg te geven over de reden waarom een besluit 
is genomen. Deze uitleg kan reden zijn voor de bezwaarmaker om tot intrekking van zijn 
bezwaarschrift over te gaan. Ook kunnen primaire besluiten worden herzien indien wordt ingezien 
dat een besluit minder juist is. Deze herziening kan dan ook reden zijn voor de bezwaarmaker om 
tot intrekking van het bezwaarschrift over te gaan.  
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Ook valt op dat het aantal bezwaarschriften gericht tegen omgevingsvergunningen inzake de 
activiteit bouwen daalt. De oorzaak hiervan is tweeledig. Op de eerste plaats dalen in verband met 
de recessie het aantal bouwactiviteiten. Op de tweede plaats is door toepassing van de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure bij grote bouwactiviteiten het indienen van bezwaar niet mogelijk.  
 
 
 

5 Kamer II – Sociale aangelegenheden 
 
RIDDERKERK 
 
5.1 Aantallen 2010 
 
In 2010 zijn 86 bezwaarschriften ingediend. In 2008 waren dit er 110, in 2009 97. In 2010 werden 
59 bezwaarschriften ingediend gericht tegen WWB-gerelateerde besluiten, dit waren er negen 
minder dan in 2009. Er werden in 2010 21 bezwaarschriften in het kader van de WMO ingediend. 
Dit zijn er 8 minder dan in 2009. De overige bezwaarschriften hebben betrekking op regelingen 
zoals het fonds maatschappelijke participatie en de Wet Kinderopvang.  
 
 In 2009 zijn er 21 hoorzittingen gehouden in Ridderkerk. In 2010 is dit aantal gedaald naar 15. De 
oorzaak hiervan is gelegen in langdurige ziekte van de vertegenwoordiger van het college in de 
bezwaarprocedures, waardoor er onvoldoende zaken ter behandeling werden aangedragen.  
 
Het college heeft op de bezwaren conform de adviezen van de Commissie besloten.  
 
5.2 Indeling naar regelingen 2010 
 
In 2010 werden 59 bezwaarschriften ingediend gericht tegen WWB-gerelateerde besluiten, dit 
waren er negen minder dan in 2009.  
 
   

WWB 2010 
WWB afwijzing 37 
WWB re-integratie 1 
WWB. maatregel  8 
Wij afwijzing 2 
WWB einde 2 
WWB terugvordering 2 
WWB divers 3 
Bbz 1 
WWB langdurigheidstoeslag 3 
Totaal  59 
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Er werden in 2010 23 bezwaarschriften in het kader van de WMO ingediend. Dit zijn er 8 minder 
dan in 2009.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.3 Uitkomsten bezwaarschriften 
 
De bezwaarschriften zijn in 2010 als volgt afgehandeld:  
Het aantal ongegronde bezwaarschriften bedroeg in 2010 51. Het aantal gegronde 
bezwaarschriften was 6. In 2010 is het aantal ingetrokken bezwaarschriften gedaald van 32 in 
2009 naar 20 in 2010. Er waren in 2010 9 bezwaarschriften niet-ontvankelijk.  
 
 
5.4 Afhandelingstermijn 
 
In 2009 duurde het gemiddeld 17 weken na binnenkomst van het bezwaarschrift totdat de afdeling  
het verslag en het advies op het bezwaarschrift ontving. In 2010 duurde het gemiddeld 25 weken  
voordat een advies tot stand kwam. De bezwaarde wachtte gemiddeld 27 weken op de beschikking 
op bezwaar.  Deze stijging van de gemiddelde afhandelingsduur werd veroorzaakt door langdurige 
ziekte van de vertegenwoordiger van het college in de bezwaarprocedure.  
 
5.5 Aantallen 2011 
 
In 2011 zijn 114 bezwaarschriften ingediend. In 2011 werden 74 bezwaarschriften ingediend 
gericht tegen WWB-gerelateerde besluiten, dit waren er 15 meer dan in 2010. Er werden in 2010 
28 bezwaarschriften in het kader van de WMO ingediend. Dit zijn er 7 meer dan in 2010. De 
overige bezwaarschriften hebben betrekking op regelingen zoals het fonds maatschappelijke 
participatie, inburgering en de Wet Kinderopvang.  
 
 In 2011 zijn er 23 hoorzittingen gehouden in Ridderkerk.  
 
Het college heeft op de bezwaren conform de adviezen van de Commissie besloten.  
 
5.6 Indeling naar regelingen 2011 
 
In 2011 werden 74 bezwaarschriften ingediend gericht tegen WWB-gerelateerde besluiten, dit 
waren er 15 meer dan in 2009.  
 
   

WWB 2011 
WWB afwijzing 32 
WWB re-integratie 4 
WWB. maatregel  9 

Wmo 2010 
Wmo huishoudelijke hulp 2 
Wmo/wvg vervoer + gpk 3 
Wmo/wvg woonvoorziening 12 
Wmo pgb 3 
Wmo diversen 3 
Totaal  23 
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Wij afwijzing 5 
WWB einde 4 
WWB terugvordering 9 
WWB divers 5 
Bbz 3 
WWB langdurigheidstoeslag 3 
Totaal  74 
   

 
Er werden in 2010 28 bezwaarschriften in het kader van de WMO ingediend. Dit zijn er 7 meer dan 
in 2010.  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.7 Uitkomsten bezwaarschriften 2011 
 
De bezwaarschriften zijn in 2011 als volgt afgehandeld:  
Het aantal ongegronde bezwaarschriften bedroeg in 2011 47. Het aantal gegronde 
bezwaarschriften was 5. In 2011 is het aantal ingetrokken bezwaarschriften gedaald van 20 in 
2010 naar 26 in 2011. Er waren in 2011 14 bezwaarschriften niet-ontvankelijk.  
 
 
5.8 Afhandelingstermijn 2011 
 
In 2010 duurde het gemiddeld 25 weken na binnenkomst van het bezwaarschrift totdat de afdeling  
het verslag en het advies op het bezwaarschrift ontving.  In 2010 duurde het gemiddeld 19 weken  
voordat een advies tot stand kwam. De bezwaarde wachtte gemiddeld 20 weken op de beschikking 
op bezwaar. Deze daling van de gemiddelde afhandelingsduur werd veroorzaakt door mandatering 
van de beslissing op bezwaar aan de wethouder in wiens portefeuille het desbetreffende 
bezwaarschrift thuishoort.  
 
5.9 Trends 
Ten opzichte van 2010 is het aantal bezwaarschriften in 2011 behoorlijk gestegen. Deze toename 
had zowel betrekking op de WWB als de Wmo. Ten aanzien van de WWB kan worden opgemerkt 
deels wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal bezwaarschriften op het gebied van de 
terugvordering van ten onrechte of te veel verstrekte bijstand. Overigens is de stijging van het 
aantal bezwaarschriften op bijna alle deelgebieden terug te vinden.  
 
In 2011 zijn meer bezwaarschriften ingetrokken dan in 2010. Hier worden de vruchten geplukt van 
de inzet om in een vroegtijdig stadium na te gaan of een primair besluit voldoet aan de daaraan te 
stellen eisen.  
 

Wmo 2011 
Wmo huishoudelijke hulp 3 
Wmo/wvg vervoer + gpk 11 
Wmo/wvg woonvoorziening 11 
Wmo pgb 3 
Totaal  26 
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ALBRANDSWAARD 
 
In een gemeenschappelijke regeling met Albrandswaard is Ridderkerk als centrumgemeente 
aangewezen. In 2008 is de commissie WWB- en Wmo bezwaarschriften ( Wmo met uitzondering 
van de huishoudelijke hulp) gaan behandelen gericht tegen besluiten van het college van 
Albrandswaard.  
 
In 2010 zijn er 41 bezwaarschriften ingediend. In 2010 hebben er 7 hoorzittingen in het 
gemeentehuis in Poortugaal plaatsgevonden.  
In 2010  werden 23 bezwaarschriften ingediend gericht tegen WWB-besluiten. Er werden 14 
bezwaarschriften betreffende de Wmo afgehandeld. De overige bezwaarschriften hadden 
betrekking op het fonds maatschappelijke organisatie en inburgering. 16 bezwaarschriften zijn 
ongegrond bevonden, 3 gegrond en 5 niet-ontvankelijk. 17 bezwaarschriften werden ingetrokken. 
De gemiddelde afhandelingstermijn bedroeg 24 weken voor het uitbrengen van het advies aan het 
college en 28 weken voor de beslissing op bezwaar.  
 
Het college heeft in 2010 op de bezwaren conform de adviezen van de Commissie besloten.  
 
In 2011 zijn er 40 bezwaarschriften ingediend. In 2011 hebben er 9 hoorzittingen in het 
gemeentehuis in Poortugaal plaatsgevonden.  
In 2011  werden 29 bezwaarschriften ingediend gericht tegen WWB-besluiten. Er werden 10 
bezwaarschriften betreffende de Wmo afgehandeld. Het overige bezwaarschrift had betrekking op 
de Wet Kinderopvang. 17 bezwaarschriften zijn ongegrond bevonden, 1 gegrond en 4 niet-
ontvankelijk. 10 bezwaarschriften werden ingetrokken. De gemiddelde afhandelingstermijn bedroeg 
20 weken voor het uitbrengen van het advies aan het college en 24 weken voor de beslissing op 
bezwaar.  
 
Het college heeft in 2011 op de bezwaren conform de adviezen van de Commissie besloten.  
 

6 Kamer III - personeelsaangelegenheden 
 
6.1 Behandelde bezwaarschriften 2010 
 
In 2010 zijn in totaal drie bezwaarschriften ingediend. Twee bezwaarschriften waren gericht tegen 
de beëindiging van een aanstelling. Een bezwaarschrift was gericht tegen de functiewaardering.  
Twee bezwaarschriften zijn ongegrond verklaard en een bezwaarschrift werd ingetrokken. 
De afhandelingsduur was gemiddeld 15 weken.  
Het college heeft in 2010 op de bezwaren conform de adviezen van de Commissie besloten.  
 
6.2 Behandelde bezwaarschriften 2011 
In 2011 werden twee bezwaarschriften ingediend. Een bezwaarschrift was gericht tegen de 
functiewaardering en een besluit tot verlening van verlof. Een bezwaarschrift werd ingetrokken en 
een bezwaarschrift was ongegrond. De gemiddelde afhandelingsduur was 13 weken.  
Het college heeft in 2011 op de bezwaren conform de adviezen van de Commissie besloten.  
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7. Aanbevelingen 
 
In dit hoofdstuk worden de knelpunten die door de commissie in deze verslagjaren zijn 
geconstateerd samengevat en worden aanbevelingen gedaan ter verbetering.  
 
Motivering van besluiten/informatieverstrekking 
De Commissie is van mening dat in veel besluiten die zij onder ogen heeft gehad, de motivering te 
summier is. Een goede motivering verduidelijkt het besluit dusdanig dat naar verwachting 
bezwaren kunnen worden voorkomen. Ook wanneer een begunstigd besluit wordt genomen, is een 
goede motivering van belang. Immers, er kunnen derde belanghebbenden zijn die eveneens een 
belang hebben bij (weigering van) het genomen besluit. De Commissie adviseert dan ook, met het 
oog op de artikelen 3:46 en 3:47 van de Awb, om primaire besluiten deugdelijk en afdoende te 
motiveren.  
 
Zorgvuldige besluitvorming 
De Commissie wil benadrukken dat zij van mening is dat een zorgvuldige besluitvorming 
bezwaarschriften kan voorkomen. De Commissie acht een goede feitelijke kennis van het hoogste 
belang.  
 
De Commissie vindt dat zorgvuldig feitenonderzoek en motivering onderdeel uitmaken van 
zorgvuldige besluitvorming. De Commissie benadrukt dat de gemeente zich bewust moet zijn van 
de status van haar brieven en de gevolgen daarvan. Derhalve adviseert de Commissie om hier 
meer aandacht aan te besteden. Verder vindt de Commissie dat de essentie van de 
bezwaarprocedure, namelijk de bestuurlijke heroverweging, waarvan de belangenafweging een 
essentieel onderdeel is, gewaarborgd dient te worden. Zij dringt aan op een zorgvuldige 
besluitvorming, met inachtneming en zorgvuldige beschouwing van bovengenoemde punten.  
 
Externe advisering 
De Commissie heeft in 2010 en 20111 verschillende malen geconstateerd dat de gemeente te 
vaak blindelings het advies van externe adviseurs volgt zonder te toetsen of het advies deugdelijk 
tot stand is gekomen.  
 
De Commissie constateert dat de adviezen van derden onvoldoende zijn gemotiveerd. Een van de 
voornaamste oorzaken is het feit dat het adviesorgaan onvoldoende onderzoek verricht. Tevens 
vraagt het advies orgaan regelmatig geen gegevens op bij de behandelaars. Op grond van artikel 
3:9 Awb dient het bestuursorgaan, indien een besluit berust op een onderzoek naar feiten en 
gedragingen dat door een adviseur is verricht, zich ervan te vergewissen dat dit onderzoek op 
zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden. Daarom adviseert de commissie vooral de medische 
adviezen van derden kritisch te toetsen.  
 
Informatieverstrekking 
De Commissie beveelt aan om, nog meer dan nu reeds het geval is, gebruik te maken van de 
mogelijkheid van vooroverleg tussen verweerder en het secretariaat van de Commissie om te 
komen tot een goede, tijdige en volledige voorbereiding van de hoorzittingen. Tijdige toezending 
van stukken aan het secretariaat  van de Commissie is essentieel voor een goede voorbereiding 
aan de kant van de commissie. De Commissie vraagt dan ook aandacht voor de dossiervorming. 
De Commissie constateert een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren, maar het probleem 
is nog aanwezig. De behandeling wordt inhoudelijk nadelig beïnvloed als stukken niet of niet tijdig 
voor de Commissie beschikbaar zijn. 
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Inhoudelijke kwaliteit besluiten 
De Commissie spreekt haar zorg uit over de inhoudelijke kwaliteit van besluiten op het gebied van 
de sociale zekerheid. Niet alleen de motivering van besluiten op dit gebied laat te wensen over, 
ook de toonzetting behoeft naar de mening van de commissie de aandacht.  
 
 
8. Vooruitblik 
 

8.1 Wijziging Wet werk en bijstand (WWB) en intrekking Wet investeren in jongeren (WIJ) 
Per 1 januari 2012 is de WWB op verschillende punten aangepast. In het Kunduz-akkoord is 
besloten om verscheidene van deze aanpassingen (bijv. de huishoudinkomenstoets) weer 
ongedaan te maken. Bovendien is de WIJ ingetrokken en samengevoegd met de WWB. De 
aanpassingen van de WWB en het tegelijkertijd intrekken van de WIJ, zijn bedoeld om nog 
scherper dan voorheen, te sturen op werk boven uitkering en op eigen verantwoordelijkheid van de 
burger. Met deze wijzigingen is bovendien de eerste stap gezet op weg naar de nieuwe Wet 
werken naar vermogen (WWNV). De WWNV, die per 1 januari 2013 in werking treedt, gaat de 
WWB, WIJ, Wajong (deels) en WSW (deels) vervangen.  
 
8.2 Wetsvoorstel wijzing Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
Op 22 december 2011 is het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
in verband met de uitbreiding van de gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een 
gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid’ bij de Tweede Kamer ingediend. De 
belangrijkste wijzigingen voor wat betreft de voorzieningen op grond van de Wmo is het vervallen 
van de plicht tot het bieden van de keuze tussen een individuele voorziening in natura en een 
persoonsgebonden budget. De regering streeft ernaar het wetsvoorstel op 1 januari 2013 in 
werking te laten treden. Ook hier leidt het Kunduz-akkoord tot wijzingen in het wetsvoorstel.  
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