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Collegebesluit 
1. Het ambtelijk horen voortzetten onder gelijktijdige aandacht voor verbeteracties die gericht 

zijn op de juridische kwaliteit, de efficiëntie van de procedure en het voorzien in een digitaal 

programma ten behoeve van de verwerking van de zaaksgegevens. 2. Over een jaar een 

herhaalde evaluatie laten plaatsvinden. 

 

Publiekssamenvatting 

Hierbij ontvangt u het evaluatierapport ambtelijk horen. Dit rapport is tot stand gekomen na een 

onafhankelijk onderzoek  middels onder andere interviews met betrokken medewerkers en 

klanten. Het proces is nog jong en betrokkenen hebben, naast een uitgesproken tevredenheid, 

bepaalde verbeterwensen en ideeën aangedragen. Deze zijn in het rapport vertaald naar 

aanbevolen verbeteracties die het onderzoeken waard zijn. 

 

Gevraagde besluit: 

1. Het ambtelijk horen voortzetten onder gelijktijdige aandacht voor verbeteracties die 

gericht zijn op de juridische kwaliteit, de efficiëntie van de procedure en het voorzien in 

een digitaal programma ten behoeve van de verwerking van de zaakgegevens. 

2. Over een jaar een herhaalde evaluatie laten plaatsvinden. 

3. Dit voorstel tevens voorleggen aan de raad ter instemming. 

 

Inleiding (abc’tje) 
Aanleiding 

Het ambtelijk horen bij bezwaarschriften is onderhevig geweest aan een onafhankelijk onderzoek 

waarover een evaluatierapport met aanbevelingen is verschenen. Dit rapport wordt u ter 

kennisgeving aangeboden. 

 

Belang  

Het belang voor u is dat het rapport uitwijst dat men over het algemeen tevreden is over het 

ambtelijk horen maar ook dat er diverse aanbevelingen worden vermeld ter verbetering van het 

proces. 
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Centrale vraag 

Geeft het rapport aanleiding om het ambtelijk horen voort te zetten onder gelijktijdige aandacht 

voor verbeteracties? 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Het ambtelijk horen is bedoeld om de klant zich op een laagdrempelige manier gehoord te laten 

voelen en wel op een wijze waarop zij met deskundigheid en klantvriendelijkheid te woord wordt 

gestaan. Dat het proces ook leuk is om te doen leidt weer tot het nodige werkgeluk van de 

betrokken medewerkers die de hoorzittingen doen. Verbetering van dit proces kan deze 

positieve ervaringen laten toenemen. 

 

Argumentatie (pro, contra, alternatieven) 
Ten aanzien van de aanbevelingen kan worden gesteld dat het doorvoeren ervan de kwaliteit 

van het proces kan verhogen. Daarbij komt dat het hier niet enkel om de juridische kwaliteit van 

het proces en het product gaat maar dat het ook gaat om het vergroten van de kwaliteit en 

kennis van de medewerkers. Door zelf te doen leert men zich bewust te zijn waartoe men besluit 

in de primaire fase en vooral ook om daarover het gesprek aan te gaan met de klant. Het is dan 

ook aan te bevelen om het ambtelijk horen voort te zetten onder gelijktijdige aandacht voor 

verbeteracties en zo de nodige efficiency en professionalisering in het proces te brengen. 

Digitalisering (van het administratieve deel) van het proces zal de efficiency al voor een groot 

deel ten goede komen.  

 

Maatschappelijk draagvlak (steun en weerstand) 
Er is zeker maatschappelijk draagvlak voor het ambtelijk horen, zeker waar het de 

laagdrempeligheid beteft. Daar waar ook sprake is van weerstand komt deze uit de hoek van de 

in twijfel getrokken onafhankelijkheid, juridische kennis en de toegenomen werkdruk mede 

vanwege de administratieve handelingen. Deze twee onderwerpen maken onderdeel uit van 

de te ondernemen verbeteracties. 

 

Realisatie van het besluit 
De verbeteracties kunnen met een afvaardiging van alle betrokken afdelingen worden 

besproken en bepaald (leantraject) en het digitale systeem zal worden opgenomen met de 

afdeling ICT om dit op een zo snel mogelijke manier gerealiseerd te krijgen. 

 

Meegezonden bijlagen 

Geef hier aan welke bijlagen met het collegevoorstel worden meegezonden. 


