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Datum 

Ons kenmerk 

Aan 

Kopie aan 

Van 

Onderwerp 

 

dinsdag 4 september 2018 

18.075806 

De Gemeenteraad en steunfractieleden 

 

College van burgemeester en wethouders 

 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Op 5 juli 2016 heeft u ingestemd met de invoering van het ambtelijk horen bij de afhandeling van 

bezwaarschriften. Daarbij is uw raad toegezegd het ambtelijk horen in 2018 te evalueren. Het 

onderzoek ten behoeve van deze evaluatie heeft dit jaar plaatsgevonden en het rapport 

daarover treft u in bijlage aan. Daarnaast zijn de volgende stukken in bijlage bijgevoegd: 

1. Het MT voorstel over het uitgebrachte rapport. 

2. Het collegevoorstel over het uitgebrachte rapport. 

3. Het evaluatierapport. 

 

 

Voor de volledige weergave van het onderzoek en de uitkomsten verwijzen wij u kortheidshalve 

naar het rapport. Vanuit de ambtelijke organisatie is een advies gegeven om het ambtelijk horen 

voort te zetten en het komende jaar gericht te gaan werken aan de verbetervoorstellen die in 

het rapport naar voren komen. Concreet betekent dit dat er aandacht komt voor de vraag hoe 

de procedure efficiënter gemaakt kan worden en om de juridische kwaliteit bij het proces te 

laten toenemen. Tevens zal er voorzien gaan worden in een digitaal systeem/programma waarin 

de zaakgegevens verwerkt kunnen worden. 

In het kort komt het er op neer dat degenen die hebben deelgenomen aan het onderzoek 

overwegend tevreden zijn. Zeker de laagdrempeligheid en het informele karakter wordt 

gewaardeerd. Ook de wijze waarop de klant te woord wordt gestaan wordt gewaardeerd.  

Wel spreekt men hun twijfel uit over de onafhankelijkheid van de procedure die men niet altijd 

gewaarborgd ziet. Ook dit aspect zal aan de orde gesteld worden bij het verbetertraject. 

 

Om gedegen aan en met de verbetering te kunnen werken willen wij het ambtelijk horen over 

een jaar wederom evalueren en bekijken of het proces een professionaliseringsslag heeft 

doorgemaakt. 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Marjan van Kampen - Nouwen 

Raadsinformatiememo 


