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Openstaande vragen vanuit de Commissie Bestuur d.d. 8 juni 2016 

 

Tijdens de Commissievergadering van 8 juni 2016 heeft de Commissie Bestuur een aantal vragen 

gesteld over een onderdeel van de vast te stellen “verordening behandeling bezwaarschriften 

2016”, te weten het ambtelijk horen. Hieronder de openstaande vragen met daarbij de 

antwoorden:  

 

1. Is bij het ambtelijk horen de onafhankelijkheid gewaarborgd? 

 De onafhankelijkheid wordt absoluut geborgd. Ook de wet (Awb) stelt hieraan eisen. 

Zo zullen de medewerkers die horen in geen geval betrokken zijn geweest bij het tot 

stand komen van het bestreden besluit.  

 Mocht een inwoner er bezwaar tegen hebben om door een bepaalde medewerker 

te worden gehoord dan zal hier flexibel mee worden omgegaan, bijvoorbeeld door 

het inzetten van een andere medewerker.  

 Politiek gevoelige zaken of anderszins gevoelige zaken welke zich niet lenen voor 

ambtelijk horen, kunnen te allen tijde voor advies worden voorgelegd aan de 

onafhankelijke Commissie Bezwaar, het besluit hiertoe is aan het college.  

 

2. Wordt de Commissie bezwaar opgeheven? 

 De Commissie Bezwaar wordt niet opgeheven. Zoals hiervoor aangegeven kan het 

bestuursorgaan in voorkomende gevallen (bijv. politiek of anderzins gevoelige) 

besluiten een bezwaarschrift voor te leggen aan de Commissie Bezwaar. 

 

3. Is er voldoende professionaliteit in huis om ambtelijk te horen?  

 Het ambtelijk horen binnen de gemeente is niet nieuw. Inzake bezwaren binnen de 

afdeling COWWI, ook toen het nog de ISD was, wordt al jaren ambtelijk gehoord. 

Denk hierbij aan bezwaren tegen besluiten in het kader van Jeugd en  

Participatiewet (bijstand, bijzondere bijstand, uitkeringen voor ouderen en 

zelfstandigen etc.). De ervaring leert dan ook dat dit een succesvol instrument is. De 

inwoners ervaren het als prettig en hebben geen klachten.  

 De tip vanuit de Commissie Bestuur om na het ambtelijk horen een 

evaluatieformulier te verstrekken aan de inwoner is een waardevolle tip die wordt 

overgenomen.  

 De portefeuillehouder houdt u tussendoor op de hoogte van de ontwikkelingen.  
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