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Collegebesluit 

1. het jaarverslag 2021 van de commissie bezwaarschriften voor kennisgeving aan te nemen  
2. de aanbevelingen over te nemen 
3. in te stemmen met de actieve info aan de raad 
 

Toelichting/achtergrond 

De commissie bezwaarschriften heeft het jaarverslag 2021 opgesteld. Dit is vereist ingevolge de 
Verordening commissie bezwaarschriften. Vanuit de organisatie is gereageerd op de aanbevelingen 
in het jaarverslag. Het verslag geeft inzicht in de advisering over bezwaarschriften, gericht tegen 
besluiten van de bestuursorganen van de gemeente Súdwest-Fryslân. 
 
In 2021 werden er voor behandeling door de algemene kamer van de commissie in totaal 231 
bezwaarschriften ingediend. In 2020 waren dit er 164. Hiernaast waren uit 2020 nog 72 
bezwaarschriften in behandeling bij het secretariaat. Het aantal af te handelen bezwaarschriften in 
2021 was 303. In 2021 heeft de algemene kamer van de commissie over 100 bezwaarschriften 
geadviseerd. 85 bezwaarschriften zijn ingetrokken. Het aantal nog af te handelen bezwaarschriften 
voor 2021 is 102. Er zit altijd enige overloop in vanwege aan het eind van het jaar ontvangen 
bezwaarschriften waarover nog een advies moet worden uitgebracht. 
 
In 2021 werden er voor behandeling door de sociale kamer van de commissie in totaal 162 
bezwaarschriften ingediend. In 2020 waren dit 223. Uit 2020 waren er nog 54 bezwaarschriften bij 
het secretariaat in behandeling. Het totaal aantal af te handelen bezwaarschriften in 2020 was 216.  
In 2021 heeft de sociale kamer van de commissie over 82 bezwaarschriften geadviseerd. 82 
bezwaarschriften zijn ingetrokken. Het aantal nog af te handelen bezwaarschriften in 2021 is 49.  
 
Vanwege de Coronacrisis werd de commissie in 2021 wederom gesteld voor de uitdaging om het 
horen van de burgers zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Hoewel de hoorzittingen vanaf 
half juni weer fysiek op het gemeentehuis plaatsvonden, is het hele jaar aan zowel bezwaarmakers, 
gemeentevertegenwoordigers als commissieleden de mogelijkheid geboden om digitaal aan een 
zitting deel te nemen.  
 
In de meeste gevallen wordt door de betreffende teams informeel met de bezwaarmaker gesproken 
vóórdat de zaak op de hoorzitting wordt behandeld om op deze wijze een formele behandeling door 
de commissie te voorkomen. Wanneer het informele overleg niet tot resultaat heeft geleid, wordt 
de zaak op een hoorzitting behandeld. 
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