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Aan de raad
> voorstel
Wij stellen u voor te besluiten om bij alle ontvangen bezwaarschriften standaard gebruik te maken van
de verdagingsmogelijkheid als bedoeld in artikel 7:10 derde lid van de Awb.
> toelichting
Per 1 september 2009 is de beslistermijn in een bezwaarprocedure verruimd van tien naar twaalf
weken. In de praktijk blijkt dat we de beslistermijn over het algemeen met enkele weken
overschrijden. De verwachting is gerechtvaardigd dat we, ondanks de verruimde termijnen, niet iedere
zaak volledig binnen de gestelde termijn van twaalf weken zullen hebben afgehandeld. Dit wordt
problematisch omdat per 1 oktober a.s. de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen in werking treedt. De
overschrijding van de termijn zal ons vanaf die datum geld kunnen kosten.
Oplossing
De Algemene wet bestuursrecht geeft het bestuursorgaan de mogelijkheid om de beslistermijn te
verdagen met een termijn van zes weken. Ook deze termijn is verruimd, voorheen was het een periode
van vier weken. Een oplossing zou zijn om in alle gevallen gebruik te maken van deze
verdagingmogelijkheid. Dat gebeurt nu nog niet standaard. Vaak wordt gewoonweg vergeten gebruik
te maken van deze mogelijkheid. In de Verordening Bezwaarschriften staat opgenomen dat de
voorzitter van de CBB kan vragen om een verdaging maar ook dat gebeurt in de praktijk nauwelijks.
Aanpassen ontvangstbevestiging
Het bestuursorgaan in een bezwaarprocedure is ofwel het college van burgemeester en wethouders of
de gemeenteraad. Voor beide soorten bezwaarschriften wordt er door de receptioniste onmiddellijk na
ontvangst van het bezwaarschrift een ontvangstbevestiging verzonden. Door simpelweg reeds in die
ontvangstbevestiging standaard een verdaging op te nemen wordt voorkomen dat de
verdagingmogelijkheid later wordt vergeten en er een betalingsverplichting op grond van de Wet
dwangsom ontstaat.
Advies
De gemeenteraad wordt geadviseerd om bij alle binnengekomen bezwaarschriften van de wettelijke
verdagingmogelijkheid gebruik te maken en de ontvangstbevestiging daartoe aan te passen. Ook het
college zal worden voorgesteld om hiertoe te besluiten.
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> juridische consequenties
Door te besluiten dat bij alle binnengekomen bezwaarschriften van de wettelijke
verdagingmogelijkheid gebruik wordt gemaakt en de ontvangstbevestiging op die wijze aan te passen,
zal de wettelijke termijn minder worden overschreden en zal er minder risico bestaan op het moeten
uitbetalen van een dwangsom in het kader van de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen.
> financiële consequenties
Zie bij ‘juridische consequenties’.
Burgemeester en wethouders van Beemster,
de burgemeester,
de secretaris,
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