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Geachte raads- en commissieleden,
Waarover gaat deze brief?
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het jaarverslag 2020 van de
bezwaarschriftencommissie.
Ons besluit
In onze vergadering hebben we besloten:
1.
Kennis te nemen van de inhoud van het jaarverslag 2020 van de commissie bezwaarschriften en de
conclusies en aanbevelingen daarvan te onderschrijven;
2.
De raad te informeren over het jaarverslag 2020 door middel van de bijgevoegde raadsbrief.
Toelichting
In de gemeenten Dinkelland en Tubbergen worden jaarlijks veel besluiten genomen waartegen bezwaar kan
worden gemaakt. Deze besluiten worden genomen door de burgemeester, het college en de raad. In 2020
ging het om bijna 12.000 besluiten. De bezwaarprocedure is in de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
geregeld.
De gemeenten Dinkelland en Tubbergen hebben een onafhankelijke commissie, zoals in artikel 7:13 Awb is
aangegeven, ingesteld die adviseert over bezwaarschriften. Een dergelijke adviescommissie bestaat uit een
voorzitter en minimaal twee leden. De werkwijze is beschreven in de Awb en in de Verordening behandeling
bezwaarschriften.
Het jaarverslag 2020 betreft een gezamenlijk verslag van de drie Kamers van de commissie: Variakamer
Dinkelland, Variakamer Tubbergen en Zorgkamer Dinkelland Tubbergen. Naast het geven van inzicht in de
werkzaamheden van de commissie in het jaar 2020 en het geven van diverse cijfers bevat het jaarverslag
ook een aantal conclusies en aanbevelingen. De conclusies en aanbevelingen hebben betrekking op:
1.
het afhandelen van bezwaarschriften binnen de geldende beslistermijn
2.
het opstellen van duidelijke besluiten, waarbij de inhoud van een besluit wordt gecontroleerd voordat
deze wordt verzonden
3.
het inzetten van WhatsApp als communicatiekanaal
Voor de cijfers wordt naar het jaarverslag zelf verwezen (zie bijlage).
Het jaarverslag 2020 betreft een jaarverslag nieuwe stijl. Met behulp van een trainee van Noaberkracht heeft
het jaarverslag een moderne lay-out gekregen, waarbij de nadruk ligt op het visualiseren van de cijfers in

grafieken en - indien mogelijk - het weergeven van de meerjarentrend. Door deze nieuwe lay-out zijn de
cijfers makkelijker te interpreteren en is het jaarverslag beknopter en overzichtelijker geworden.
Waarom deze raadsbrief?
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken.
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