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1. Inleiding en onderzoeksopzet 

1.1  Inleiding  

Burgers kunnen ontevreden zijn over de dienstverlening of besluiten van de gemeente. Deze 

ontevredenheid kan worden geuit door middel van het indienen van een klacht of een be-

zwaarschrift.  

 

Een adequate behandeling van klachten en bezwaarschriften is een essentieel onderdeel 

van de gemeentelijke dienstverlening. De rekenkamercommissie van de gemeente Amers-

foort heeft onderzocht in hoeverre de behandeling van klachten en bezwaarschriften effec-

tief en efficiënt is. Eveneens is de tevredenheid van klagers en bezwaarmakers onderzocht. 

Dit rapport geeft de onderzoeksbevindingen weer. 

1.2  Onderzoeksvraag 

In het onderzoek staat de volgende vraag centraal: 

 

In hoeverre is de wijze waarop de gemeente Amersfoort klachten en bezwaren afhandelt 

effectief en efficiënt en in hoeverre zijn klagers en bezwaarmakers tevreden over deze be-

handeling? 

 

Om deze centrale onderzoeksvraag te beantwoorden zijn de verschillende deelvragen on-

derscheiden. Deze deelvragen luiden als volgt: 

 

Thema I: Aantallen en kosten 

1. Hoeveel bezwaarschriften heeft de gemeente Amersfoort in 2011 en 2012 ontvan-

gen? 

2. Welke wijze van afhandeling is voor welk deel daarvan gekozen? 

3. Wat waren de uitkomsten van de klacht- en bezwaarprocedures? 

4. Hoe verhouden de aantallen en de uitkomsten zich tot andere gemeenten? 

5. Wat zijn de kosten van de afhandeling van klachten en bezwaren? 

6. Zijn er verschillen in kosten tussen de verschillende manieren van afhandeling van 

klachten en bezwaren? 
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Thema II: Organisatorische en procedurele inrichting 

7. Hoe is de afhandeling van bezwaarschriften en klachten organisatorisch ingericht? 

8. Welke wijzen van klacht- en bezwaarafhandeling hanteert de gemeente? 

9. Welke overwegingen spelen een rol bij de beslissing een klacht of bezwaar op een 

bepaalde manier af te handelen? Wie beslist hier uiteindelijk over? 

10. Wat zijn de ervaringen hiermee binnen de gemeente? 

11. Welke methoden hanteert de gemeente om het aantal bezwaarschriften en klach-

ten te beperken? 

12. Zijn de organisatie en de processen zodanig ingericht en is sprake van een zodanige 

borging dat een adequate afhandeling van klachten en bezwaren plaats kan vinden? 

Zo nee, waarom niet?  

13. Worden met de bezwaar- en klachtafhandeling leereffecten bereikt? Zo nee, waar-

om niet? 

 

Thema III: Meningen en ervaringen van klagers en bezwaarmakers 

14. Hoe oordelen de indieners van klachten en bezwaren over de afhandeling ervan? 

15. Door welke factoren worden deze oordelen beïnvloed? 

 

Thema IV: Analyse van bevindingen en aanbevelingen 

16. Wat zijn de verklaringen voor de (positieve dan wel negatieve) bevindingen? 

17. Is (juridische) kwaliteit van de afhandeling van bezwaarschriften en klachten ade-

quaat? 

18. Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om de afhandeling van klachten en 

bezwaren te verbeteren en op welke wijze kan een en ander geborgd worden?  

1.3  Onderzoeksmethoden 

Om een antwoord op de centrale onderzoeksvraag en de deelvragen te kunnen geven, is 

een document- en dossierstudie verricht, zijn interviews gehouden en is een vragenlijston-

derzoek verricht onder bezwaarmakers en klagers. Het onderzoek is in opdracht van de re-

kenkamercommissie uitgevoerd door onderzoeksbureau Pro Facto, dat gelieerd is aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode juni tot en met no-

vember 2013. De bestuurders en ambtenaren worden bedankt voor hun bereidheid de ge-

vraagde documenten te leveren. Ook dank voor de informatieve gesprekken die zijn ge-

voerd in het kader van dit onderzoek. 

1.3.1. Consultatie gemeenteraad 

De raad is op twee momenten geconsulteerd in het kader van dit onderzoek. Allereerst is 

eind 2012 aan de raad gevraagd suggesties te geven voor mogelijke onderzoeksvragen, zo-

dat een inschatting gemaakt kon worden van de wensen en verwachtingen rond dit onder-

werp. De wensen en suggesties zijn door de rekenkamercommissie meegenomen bij het 

opstellen van een onderzoeksopzet. Na de start van het onderzoek heeft de rekenkamer-

commissie een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak is in juni 2013 voor com-

mentaar aan de raad voorgelegd. Naar aanleiding van de opmerkingen is het plan op enkele 

punten aangepast. 

1.3.2. Documentstudie 

Om inzicht te krijgen in de procedures en werkwijzen die worden gehanteerd bij bezwaar- 

en klachtenbehandeling zijn onder andere de Verordening voor de klachtbehandeling 2012, 

het Reglement procedureregeling Sociale zekerheid 2008 en procesbeschrijvingen bestu-
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deerd. Ook zijn eerdere onderzoeken naar de bezwaarbehandeling geraadpleegd. Eveneens 

zijn overzichten met gegevens over aantallen, termijnen en de afloop van procedures be-

studeerd. Ook informatiemateriaal voor burgers, te denken valt aan informatie op de websi-

te en gemeentelijk foldermateriaal, is bestudeerd.  

1.3.3. Dossierstudie 

Om inzicht te krijgen in de klacht- en bezwaarbehandeling in de praktijk, zijn in het kader 

van het onderzoek twintig dossiers bestudeerd. In bijlage II is aangegeven op basis van wel-

ke criteria de dossiers zijn geselecteerd. 

1.3.4. Interviews 

Met bestuurders en ambtenaren is gesproken over de procedures en werkwijzen bij de be-

handeling van klachten en bezwaren en hun ervaringen daarmee. Ook is gesproken met de 

leden van de bezwaren adviescommissie sociale zekerheid. Voorts is gesproken met de 

voormalige gemeentelijke ombudsman en een vertegenwoordiger van de Nationale om-

budsman. Er zijn in totaal 13 gesprekken gevoerd. In bijlage IV is een overzicht gegeven van 

de personen met wie is gesproken. 

1.3.5. Vragenlijstonderzoek 

De bezwaarmakers en klagers hebben een nadrukkelijke rol gekregen in het onderzoek. 

Door middel van een online enquête is gevraagd naar hun opvattingen over de procedure. 

In bijlage I is de vragenlijst weergegeven. 

 Vragenlijst 

De bezwaarmakers en klagers hebben een nadrukkelijke rol gekregen in het onderzoek. Ze 

zijn door middel van een online enquête gevraagd naar hun meningen en oordelen over de 

procedure. Er zijn twee vragenlijsten opgesteld, één voor de bezwaren en één voor de 

klachten. In de vragenlijst met betrekking tot bezwaren zijn diverse routes ingebouwd, om 

de vragenlijst te laten aansluiten bij de voor het beleidsterrein gebruikelijke procedures. Bij 

het opstellen van de vragenlijsten is deels gebruik gemaakt van de vragenlijst die is gebruikt 

voor ‘Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische zaken’
1
 De vragenlijsten zijn opge-

steld na het bestuderen van relevante gemeentelijke stukken en getest door de betrokken 

ambtenaren. Beide vragenlijsten bevatten vragen met grotendeels gesloten antwoordcate-

gorieën. In bijlage I is de vragenlijst weergegeven. 

 Respondenten 

Alle klagers en bezwaarmakers uit de jaren 2011 en 2012 hebben een brief gekregen met 

daarin informatie over het onderzoek en een code waarmee de enquête via internet kan 

worden ontsloten. In alle bezwaarzaken die in deze jaren zijn ingediend is de indiener bena-

derd, behalve bij de WOZ-zaken. Daarbij is, omwille van de hoeveelheid zaken, een willekeu-

rige steekproef van 500 getrokken. De brief met een uitnodiging om mee te doen aan het 

vragenlijstonderzoek is verstuurd door de gemeente. Door het onderzoeksbureau zijn toe-

gangscodes verstrekt aan de gemeente, die zijn gekoppeld aan de bezwaarmakers en kla-

gers. Het onderzoeksbureau heeft derhalve geen toegang gehad tot de adresgegevens van 

de bezwaarmakers en klagers. Twee weken na het versturen van de eerste brief, is een her-

inneringsbrief gestuurd. Door het onderzoeksbureau is een lijst aan de gemeente aangele-

verd van codes die op dat moment reeds waren gebruikt en codes van personen die (online 

of telefonisch) hadden aangegeven niet mee te willen werken. De gemeente heeft de be-

treffende codes uit de verzendlijsten gehaald en de overige personen een herinneringsbrief 

                                                           
1
 Afdeling onderzoek en statistiek gemeente Amersfoort, juni 2011. 
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gestuurd. Om de respons te verhogen is in de brief aangegeven dat er onder de deelnemers  

tien VVV-bonnen ter waarde van € 7,50 zouden worden verloot.  

 

Een aantal mensen heeft naar aanleiding van de uitnodigings- of herinneringsbrief aangege-

ven dat zij niet beschikken over een computer, internet of de vaardigheden om een online 

vragenlijst in te vullen. Aan deze mensen, twaalf in totaal, is een papieren vragenlijst ge-

stuurd met een gefrankeerde retourenvelop. Hiervan zijn er acht teruggekomen. Deze vra-

genlijsten zijn door de onderzoekers verwerkt in de online vragenlijst. 

TABEL 1.1: AANTAL RESPONDENTEN
2
 

 POPULATIE (VERZONDEN) REACTIE RESPONSPERCENTAGE 

Klachten 236 57 24% 

Algemene bezwaren 1034 179 17% 

WOZ bezwaren 2685 (500) 107 21% 

Sociale bezwaren 964 (510) 51 10% 

 

In tabel 1.1 is te zien hoeveel reacties er zijn binnen gekomen. Het responspercentage is 

berekend aan de hand van het aantal verstuurde brieven. Bij de bezwaren met betrekking 

tot sociale zekerheid was het aantal verstuurde brieven (510) niet gelijk aan het aantal inge-

diende bezwaren, omdat het secretariaat van de betreffende afdeling de personen die 

meerdere bezwaren hadden ingediend uit het adresbestand wist te halen. Een gebruikelijk 

responspercentage voor een dergelijk vragenlijstonderzoek ligt tussen de 15% en 25%. Re-

denen voor mensen om de vragenlijst niet in te vullen zijn onbekend. Het kan zijn dat men-

sen tevreden zijn over het verloop van de procedure en daarom geen urgentie voelen de 

vragenlijst in te vullen. 

 

Bij de sociale bezwaren is de respons lager dan verwacht. Hierdoor is niet uit te sluiten dat 

de resultaten niet representatief zijn en (op onderdelen) een vertekende weergave van de 

werkelijkheid vormen. Dat neemt niet weg dat de resultaten in combinatie met de andere 

onderzoeksmethoden wel een beeld geven van de mening van de indieners.  

 

Er zijn een aantal uitnodigingsbrieven retour gekomen. Wanneer mensen niet wilden mee-

werken aan het onderzoek konden zij dit aangeven via een internetlink. Ook hebben een 

aantal mensen zich telefonisch, via e-mail of bij de gemeente afgemeld. In de onderstaande 

tabel is weergegeven hoeveel mensen zich hebben afgemeld en hoeveel brieven er retour 

zijn gekomen. 

TABEL 1.2: AANTAL AFMELDINGEN EN RETOUR 

 AFMELDING RETOUR TOTAAL 

Klachten 10 18 28 

Algemene bezwaren 26 70 96 

WOZ bezwaren 23 3 26 

Sociale bezwaren 17 13 30 

Totaal 76 104 180 

 

 

                                                           
2
 Informatie ‘populatie’ aangeleverd door de afdelingen. 
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In de volgende tabel staan de achtergrondkenmerken van de respondenten. 

TABEL 1.3: RESPONDENTEN ACHTERGROND 

 Klachten Algemene bezwaren WOZ bezwaren Sociale bezwaren 

Geslacht Man= 59% 

Vrouw= 41% 

Man= 61% 

Vrouw= 39% 

Man= 72% 

Vrouw= 18% 

Man= 54% 

Vrouw= 46% 

 

Privé of be-

drijf 

Privé= 91% 

Bedrijf= 9% 

 

Privé= 91% 

Bedrijf= 9% 

Privé= 89% 

Bedrijf= 11% 

Privé= 96% 

Bedrijf= 4% 

Zelf ingediend 

of laten bij-

staan 

Zelf= 98% 

Laten bijstaan= 2% 

Zelf= 87% 

Laten bijstaan= 13% 

Zelf= 94% 

Laten bijstaan= 6% 

Zelf= 73% 

Laten bijstaan= 27% 

Opleiding Lager ow.= 0% 

Middelbaar= 7% 

MBO= 21% 

HBO= 38% 

WO= 31% 

Lager ow.= 1% 

Middelbaar= 8% 

MBO= 16% 

HBO= 37% 

WO= 36% 

Lager ow. = 0% 

Middelbaar= 10% 

MBO= 12% 

HBO= 45% 

WO=32% 

Lager ow.= 16% 

Middelbaar = 16% 

MBO= 22% 

HBO= 27% 

WO=11% 

 

Nederlands 1
e
 

taal 

Ja= 93% 

Nee= 7% 

Ja= 97% 

Nee= 3% 

Ja= 100% 

Nee= 0% 

Ja= 44% 

Nee= 56% 

 

Wijze van 

indienen* 

Per brief= 42% 

Per e-mail= 40% 

Via internet= 15% 

Per fax= 0% 

Mondeling= 7% 

Telefonisch= 14% 

 

Per brief= 69% 

Per e-mail= 15% 

Via internet= 14% 

Per fax= 2% 

 

Per brief= 34% 

Per e-mail= 22% 

Via internet= 36% 

Per fax= 0% 

 

Per brief= 67% 

Per e-mail= 17% 

Via internet= 10% 

Per fax= 4% 

 

Gemiddelde 

leeftijd 

55 jaar 52 jaar 55 jaar 46 jaar 

*meerdere antwoorden mogelijk 

 Uitkomsten 

Beide vragenlijsten bevatten vragen met grotendeels gesloten antwoordcategorieën. De 

onderzoeksgegevens zijn verwerkt in het statistische programma SPSS.  

1.3.6. Vergelijking gemeenten 

Er zijn in het kader van het onderzoek vijf gemeenten ter vergelijking geselecteerd. Het aan-

tal inwoners van Amersfoort is leidend geweest voor de selectie van het vijftal vergelijkende 

gemeenten. Daarnaast zijn er gemeenten meegenomen die gebruik maken van informele 

afhandeling (Groningen, Breda, Den Bosch en Apeldoorn) en gemeenten met verschillende 

tweedelijns klachtinstanties. De volgende gemeenten zijn geselecteerd: 
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Gemeente Inwoneraantal
3
 Tweedelijns klachtinstantie  

Amersfoort 148.250 Nationale ombudsman 

Apeldoorn 157.282 Nationale ombudsman 

Arnhem  149.803 Nationale ombudsman 

Breda  178.280 Commissie ombudsman 

Den Bosch 142.756 Ombudscommissie ’s-Hertogenbosch 

Groningen 195.405 Gemeentelijke ombudsman Groningen 

Van deze gemeenten zijn de jaarverslagen van de bezwaren- en klachtencommissies verza-

meld, op basis waarvan een vergelijking van het aantal bezwaarschriften en klachten in 

Amersfoort kon plaatsvinden en de afloop van de procedures in perspectief konden worden 

gezet. Deze gegevens bleken niet makkelijk verkrijgbaar en niet eenvoudig vergelijkbaar. Het 

doel van dit onderzoek was om de aantallen bezwaren en klachten in Amersfoort te verge-

lijken met die van andere gemeenten. 

1.3.7. Normenkader 

De onderzoeksresultaten zijn in samenhang met elkaar beschouwd en getoetst aan een 

door de rekenkamercommissie vastgesteld normenkader. 

 

TOETSINGSASPECT NORM 

Effectiviteit Bij de bezwaar- en klachtenafhandeling wordt voldaan aan de eisen 

van de Awb en de gemeentelijke verordeningen 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn duidelijk vastgelegd 

Er wordt gewerkt conform een vastgestelde procesbeschrijving 

Opschortingen en verdagingen van de termijn geschieden conform de 

Awb en worden vastgelegd 

Er is sprake van terugkoppeling vanuit de bezwaar- en klachtprocedure 

naar de organisatie 

De terugkoppeling vanuit de bezwaar- en klachtprocedure is in de ogen 

van de burger adequaat georganiseerd 

 

Efficiëntie De gemeente heeft inzicht in de aantallen klachten en 

bezwaarschriften en de kosten van de afhandeling daarvan 

De gemeente werkt volgens een vastgestelde procesbeschrijving 

Er is voldoende capaciteit aanwezig om de klachten en 

bezwaarschriften te verwerken 

De gemeente heeft beleid om te voorkomen dat er door burgers 

onevenredig beslag wordt gelegd op de beschikbare middelen 

 

Tevredenheid Burgers worden adequaat geïnformeerd over de mogelijkheid een 

klacht of bezwaarschrift in te dienen 

Burgers worden adequaat geïnformeerd over de procedure die van 

toepassing is 

Burgers worden adequaat geïnformeerd gedurende de bezwaar- of 

klachtprocedure 

Burgers beschouwen het indienen van een klacht of bezwaar niet als 

bezwaarlijk of lastig 

                                                           
42

3
 Bron inwonersaantallen: http://www.waarstaatjegemeente.nl, geraadpleegd 12 juli 2013. 



REKENKAMERONDERZOEK AFHANDELING VAN KLACHTEN EN BEZWAREN GEMEENTE AMERSFOORT 

7 

 

Burgers beschouwen het indienen van een klacht of bezwaar als een 

nuttig instrument om als burger invloed uit te oefenen op de 

gemeentelijke organisatie 

Burgers voelen zich serieus genomen tijdens de behandeling van hun 

klacht of bezwaar 

Burgers zijn tevreden over de afhandeling van klachten en 

bezwaarschriften 

1.4  Afbakening 

Het onderzoek beperkt zich tot de klachten en bezwaarschriften die zijn ingediend in 2011 

en 2012. In dit onderzoek is voor de afbakening van de begrippen ‘bezwaar’ en ‘klacht’ uit-

gegaan van de omschrijving in de Algemene wet bestuursrecht: 

 

Volgens artikel 1:5 lid 1 Awb wordt onder het maken van bezwaar verstaan het gebruik ma-

ken van de ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid, voorziening tegen 

een besluit te vragen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. 

 

Volgens art. 9:1 lid 1 Awb heeft ieder het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan 

zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in 

te dienen bij dat bestuursorgaan.  

 

Er is voor de periode 2011 en 2012 gekozen omdat aangenomen mag worden dat klachten 

en bezwaarschriften die zijn ingediend in die periode inmiddels zijn afgehandeld. Verder 

vormden alleen de bezwaarschriften van burgers en bedrijven onderwerp van onderzoek. 

De bezwaarschriften met betrekking tot personeelsaangelegenheden zijn dan ook niet in het 

onderzoek betrokken.  

 

In het kader van het tevredenheidsonderzoek is gevraagd naar de ervaringen en opvattin-

gen van klagers en bezwaarmakers. Derde-belanghebbenden – te denken valt aan de hou-

der van een vergunning waartegen bezwaar wordt gemaakt – zijn niet bevraagd. 

1.5  Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt besproken hoe de bezwaar- en klachtbehandeling volgens de Awb 

dient te verlopen. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens gekeken naar de praktijk in Amersfoort 

bij klachtbehandeling en de behandeling per categorie bezwaar. Ook vindt in dat hoofdstuk 

een vergelijking met anderen gemeenten plaats en wordt gekeken naar de ervaringen van 

klagers en bezwaarmakers. In hoofdstuk 4 worden de onderzoeksbevindingen geanalyseerd, 

waarna in hoofdstuk 5 conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan. 
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2. Bezwaar- en klachtbehandeling 
volgens de Awb 

2.1.1  

2.1  Inleiding 

In de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) is geregeld hoe klachten en bezwaarschrif-

ten moeten worden behandeld. In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de regeling met 

betrekking tot bezwaarschriften en klachten van de Awb en de achterliggende gedachten 

daarbij. In paragraaf 2 wordt de bezwaarbehandeling besproken. In paragraaf 3 komt de 

regeling met betrekking tot klachtbehandeling aan de orde. 

2.2  Bezwaarbehandeling 

Definitie 

Volgens artikel 1:5 lid 1 Awb wordt onder het maken van bezwaar verstaan het gebruik ma-

ken van de ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid, voorziening tegen 

een besluit te vragen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.  

Bezwaarbehandeling 

In de hoofdstukken 6 en 7 van de Awb is een regeling opgenomen over bezwaar. Voordat 

een belanghebbende tegen een besluit beroep bij een bestuursrechter kan instellen, moet 

ingevolge artikel 7:1 Awb als hoofdregel eerst bezwaar tegen het betreffende besluit wor-

den gemaakt bij het bestuursorgaan. In artikel 7:1 is ook een aantal uitzonderingen op deze 

hoofdregel gegeven. Een belangrijke uitzondering geldt voor besluiten die de uitkomst zijn 

van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (‘de zienswijzeprocedure’). 

 

Om bezwaar te kunnen maken moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Er moet 

sprake zijn van een besluit, waarbij de bezwaarmaker belanghebbende is. Als aan deze 

voorwaarden wordt voldaan kan, uitzonderingen en verruimingen daargelaten, bezwaar 

worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het bestuursorgaan dat het 
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bestreden besluit heeft genomen en er moet aan bepaalde vormvereisten worden voldaan. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten de NAW-

gegevens van de indiener, de datum, een omschrijving van het bestreden besluit en de 

gronden van bezwaar (artikel 6:5 Awb). 

 

Voordat een besluit op het bezwaarschrift kan worden genomen moet de bezwaarde in de 

gelegenheid worden gesteld te worden gehoord (artikel 7:2 lid 1 Awb). Voor het horen van 

de bezwaarmaker en eventuele derden kan een commissie worden ingesteld die het be-

stuursorgaan tevens van advies dient over het te nemen besluit.  

 

Met betrekking tot de WOZ geldt, Ingevolge artikel 25, eerste lid, van de Algemene wet in-

zake rijksbelastingen (AWR) dat de belanghebbende, in afwijking van artikel 7:2, van de 

Awb, wordt gehoord op zijn verzoek. 

 

De in de bezwaarschriftenprocedure uit te voeren heroverweging is allesomvattend: zij 

heeft volgens artikel 7:11 Awb zowel betrekking op de doelmatigheid (hoe weegt het be-

stuursorgaan belangen tegen elkaar af en hoe wordt verder  de discretionaire bevoegdheid
4
 

ingevuld?) als op de rechtmatigheid (is het genomen besluit in overeenstemming met het 

relevante normenkader?). 

 

De heroverweging mondt uit in een besluit op bezwaar. Het bezwaarschrift wordt niet-

ontvankelijk verklaard als niet wordt voldaan aan de eisen die gelden voor het indienen van 

een bezwaarschrift. Als de heroverweging daartoe aanleiding geeft, kan het bestreden be-

sluit worden herroepen (artikel 7:11 lid 2 Awb). Een besluit op bezwaar moet deugdelijk 

worden gemotiveerd en er moet worden voldaan aan eisen met betrekking tot onder ande-

re bekendmaking en rechtsmiddelenverwijzing.  

Functies bezwaarprocedure 

De wetgever heeft de bezwaarprocedure om verschillende redenen in de Awb opgenomen. 

Met een eenvoudige, niet al te geformaliseerde procedure kunnen gemaakte fouten snel 

worden hersteld. Bestuur en burger zijn hiermee gediend. Voor de burger betekent het in 

de regel dat hij sneller zijn recht haalt en bovendien is de bestuurlijke heroverweging in 

vergelijking met de rechterlijke toets uitgebreider. Niet enkel de rechtmatigheid maar ook 

de doelmatigheid van het bestreden besluit wordt beoordeeld. Bij die beoordeling worden 

wijzigingen in de feiten en het recht die zich na het genomen besluit hebben voorgedaan 

meegenomen. Bij het besluit op bezwaar wordt namelijk uitgegaan van de situatie op dat 

moment en niet van situatie zoals die was ten tijde van het nemen van het primaire besluit. 

Vervolgens vervult de bezwaarprocedure een zogenaamde zeefwerking. De wetgever wil 

zoveel mogelijk de gang naar de rechter voorkomen. Ook als er geen zeefwerking is, is de 

inspanning in de bezwaarfase vaak niet tevergeefs. Na het volgen van de bezwaarprocedure 

kan het geschil duidelijker en scherper aan de rechter worden voorgelegd. De bezwaarpro-

cedure kan ook bijdragen aan het verbeteren van de primaire besluitvorming. In een leren-

de organisatie wordt de bezwaarprocedure benut om de kwaliteit van het primaire proces 

op peil te houden. 

Ervaringen met de bezwaarprocedure 

                                                           
4
 De bevoegdheid die een bestuursorgaan in meer of mindere mate de vrijheid toekent  om in concrete gevallen naar eigen 

inzicht een besluit te nemen. 
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Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 2,6 miljoen bezwaarschriften ingediend.
5
 Uit ver-

schillende onderzoeken naar het functioneren van de bezwaarprocedure blijkt dat de doel-

stelling ervan niet altijd goed uit de verf komen.
6
 Een probleem dat naar voren komt is dat 

de bestuurlijke heroverweging nogal eens beperkt blijft tot een rechtmatigheidstoetsing. De 

behoefte blijkt te bestaan aan meer informele procedures met direct persoonlijk contact in 

plaats van de in de praktijk gebruikelijke formele en hoofdzakelijk schriftelijke behandeling. 

Er is steeds meer aandacht voor de zogenaamde informele aanpak, waarbij naast de aan-

dacht voor de juridische invalshoek meer aandacht is voor de subjectieve kant. Hiermee 

wordt bedoeld de communicatie met de indiener van een bezwaarschrift, die bij voorkeur 

wordt gestart direct nadat het bezwaarschrift bij het bestuursorgaan binnenkomt. Voor de 

burger is van belang dat hij daadwerkelijk ervaart dat hij serieus wordt genomen, dat hij zijn 

argumenten naar voren kan brengen en dat hij uitleg van het bestuur krijgt als zijn bezwaren 

niet doorslaggevend blijken te kunnen zijn. Is op die wijze sprake van procedurele recht-

vaardigheid, en heeft de burger het vertrouwen dat die hem geboden wordt, dan is een 

goede oplossing voor het geschil veel eenvoudiger.
7
 Onder een goede oplossing wordt ver-

staan dat het besluit in overeenstemming is met het recht en de feiten (objectieve kant) en 

dat de uitkomst van de procedure door partijen wordt aanvaard (subjectieve kant).Uit eer-

der uitgevoerd onderzoek blijkt dat het gemiddelde rapportcijfer dat burgers geven aan de 

informele aanpak een 7,2 is. Dat is flink hoger dan de 4,8 die burgers in dat onderzoek geven 

voor de ‘reguliere’ bezwaarschriftprocedure.
8
  

2.3  Klachtbehandeling 

Definitie 

Naast de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen tegen een besluit van een bestuurs-

orgaan is in de Awb bepaald dat een ieder het recht heeft om een klacht in te dienen over 

de wijze waarop een bestuursorgaan, of een persoon werkzaam onder de verantwoordelijk-

heid van het bestuursorgaan, zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander 

heeft gedragen.
9
 Net als bij bezwaren, moeten ook klachten bij het betreffende bestuursor-

gaan worden ingediend. Een definitie van een klacht zoals die van een bezwaarschrift wel is 

gegeven, kent de Awb niet.  

Klachtbehandeling 

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is in titel 9.1 de regeling voor de behandeling van 

klachten door bestuursorganen neergelegd. Deze vorm van klachtbehandeling is bekend 

onder de noemer ‘intern klachtrecht’ en moet onderscheiden worden van het ‘extern 

klachtrecht’, dat behandeling van klachten over bestuursorganen door een externe klacht-

voorziening, een ombudsman, regelt. De regeling in de Awb bevat minimumeisen waaraan 

de klachtbehandeling door bestuursorganen moet voldoen. Het is toegestaan een uitge-

breidere vorm van klachtbehandeling te hanteren, wanneer maar aan de minimumnormen 

uit de Awb wordt voldaan.  

 

                                                           
5
 Van der Velden, L, C.C.J.M. Koetsenruijter & M.C. Euwema (2010). Prettig contact met de overheid 2,Den Haag, Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
6
 In de Handreiking voor de behandeling van bezwaarschriften wordt op p. 22 een overzicht gegeven van de verschillende 

onderzoeken naar het functioneren van de bezwaarprocedure. De Handreiking, die is opgesteld door prof. A.T. Marseille en 

prof. dr. H.B. Winter in opdracht van het ministerie van BZK is te vinden op de website www.prettigcontactmetdeoverheid.nl. 
7
 A.T. Marseille en H.B. Winter, Professioneel behandelen van bezwaarschriften. Handleiding voor het oplossingsgericht 

behandelen van bezwaarschriften, Ministerie van BZK: 2013. 
8
 Idem 

9
 Art. 9:1 Awb.  
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Een ieder kan een klacht indienen over een gedraging van een bestuursorgaan (art. 9:1 

Awb), het bestuursorgaan is gehouden de klacht zorgvuldig te behandelen. Wanneer de 

klacht op schrift is gesteld en voldoet aan een aantal eisen, gelden enkele voorschriften voor 

de behandeling . Zo moet de ontvangst van de klacht worden bevestigd (art. 9:6 Awb), moet 

de klacht worden behandeld door iemand die niet bij de klacht betrokken was (art. 9:7 Awb) 

en moet de klager in beginsel worden gehoord (art. 9:10 Awb). Een belangrijke bepaling is 

neergelegd in artikel 9:5 Awb. Hierin is bepaald dat wanneer een bestuursorgaan naar te-

vredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, de nog resterende ver-

plichtingen kunnen vervallen. Wanneer niet op snelle en informele wijze aan de klager te-

gemoet kan worden gekomen, dient het bestuursorgaan de klacht overeenkomstig artikel 

9:12 Awb af te doen. Dat betekent dat de klager in kennis moet worden gesteld van de be-

vindingen van het onderzoek naar de klacht en van de eventuele conclusies die het be-

stuursorgaan daaraan verbindt. Het bestuursorgaan draagt zorg voor registratie van de bij 

hem ingediende schriftelijke klachten. De geregistreerde klachten worden jaarlijks gepubli-

ceerd (art. 9:12a Awb). Bestuursorganen die dat willen kunnen een adviescommissie instel-

len. Dit is geregeld in de (facultatieve) afdeling 9.1.3 Awb. 

Functies klachtrecht 

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel intern klachtrecht werden aan het 

klachtrecht drie functies toegeschreven. De eerste functie is de genoegdoeningsfunctie. Het 

klachtrecht kan voor de individuele burger die onheus bejegend is door het bestuursorgaan 

een middel vormen om van het bestuursorgaan genoegdoening te krijgen. Daarnaast vormt 

het klachtrecht een uitwerking van het beginsel van de dienende overheid. Het zorgvuldig 

afhandelen van klachten is een vorm van bestuurlijke betamelijkheid en vormt een invulling 

van fundamentele rechtsbeginselen. Ten slotte bieden klachten het bestuursorgaan belang-

rijke informatie over de kwaliteit van dienstverlening. Van klachten kan geleerd worden hoe 

de dienstverlening van het bestuursorgaan verbeterd kan worden. Klachtrecht dient dus ook 

een leerfunctie te vervullen. 

Ervaringen met het klachtrecht 

Uit de in 2007 uitgevoerde evaluatie van de klachtenbehandeling door bestuursorganen 

bleek dat het belangrijkste probleem was, dat een op kwaliteitsverbetering van de dienst-

verlening gerichte organisatiecultuur vaak ontbrak.
10

 De organisaties die de klachtbehande-

ling wel duidelijk plaatsen in het kader van kwaliteitsverbetering, blijken te investeren in 

klachtherkenning, klachtbehandeling, registratie en evaluatie. Bij die organisaties wordt ook 

geleerd van ingediende klachten. Daar tegenover staan de organisaties die de behandeling 

van klachten zien als een verplicht nummer, die niet of nauwelijks leren van een ingediende 

klacht en waarbij binnen de klachtbehandeling sprake is van de neiging tot bureaucratise-

ring en formalisering. 

 

                                                           
10

 H.B. Winter, A. Middelkamp en M. Herweijer, Klagen bij bestuursorganen. Evaluatieonderzoek naar de klachtenbehandeling 

door bestuursorganen, Ministerie BZK: 2007, p. XV. 
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3. De praktijk in Amersfoort 

3.1.1  

3.1  Inleiding 

Voor de behandeling wordt binnen de gemeente Amersfoort onderscheid gemaakt tussen 

bezwaarschriften die worden ingediend op grond van de Wet Waardering onroerende zaken 

(hierna: WOZ), bezwaarschriften met betrekking tot sociale zaken en overige bezwaarschrif-

ten. Op de verschillende categorieën wordt in de volgende paragrafen ingegaan. De infor-

matie in dit hoofdstuk is afkomstig uit de documentenstudie, de interviews en het dossier-

onderzoek. In deze paragrafen zullen ook de resultaten van het vergelijkingsonderzoek met 

andere gemeenten worden getoond. Voorts zijn de resultaten van het vragenlijstonderzoek 

dat is gehouden in het kader van dit rekenkameronderzoek verwerkt in dit hoofdstuk. 

 

In tabel 3.1 is informatie opgenomen over de aantallen bezwaarschriften en klachten in de 

onderzoeksperiode. 

TABEL3.1: AANTAL BEZWAARSCHRIFTEN EN KLACHTEN
11

 

 WOZ-BEZWAREN SOCIALE ZAKEN ALGEMENE ZAKEN KLACHTEN 

2011 1276  396 493 117 

2012 1400 371 647 119 

TOTAAL  2676 767 1140 236 

 

Bij WOZ-bezwaren wordt in Amersfoort ambtelijk gehoord. Bij sociale zaken is in Amersfoort 

een adviescommissie ingesteld die het horen voor zijn rekening neemt. Bij algemene zaken 

gebeurt het horen in Amersfoort door een ambtenaar, een wethouder of de burgemeester. 

Bij klachten vindt er in Amersfoort een persoonlijk gesprek of een hoorzitting plaats door de 

klachtcoördinator, directeur of bestuurder. Deze procedures zullen in de komende paragra-

fen nader worden bekeken. 

 

                                                           
11

 Bron: cijferoverzichten afdelingen. 
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In paragraaf 3.2 wordt ingegaan op de bezwaren Wet WOZ. Paragraaf 3.3 beschrijft de be-

handeling van de bezwaren sociale zekerheid en paragraaf 3.4 die van algemene zaken. In 

paragraaf 3.5 ten slotte wordt ingegaan op de behandeling van klachten.  

3.2  Bezwaren Wet WOZ 

3.2.1. Aantallen 

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) regelt dat alle onroerende zaken elk jaar 

worden getaxeerd. De waarde wordt gebruikt voor de belastingheffing. Verschillende belas-

tingwetten regelen wanneer en hoe de WOZ-waarde wordt gebruikt. Gemeenten bepalen 

de WOZ-waarde. Tegen de WOZ-waarde kan elk jaar bezwaar worden gemaakt. Ook kan  

bezwaar worden gemaakt tegen de tenaamstelling van de beschikking. Het gaat hierbij bij-

voorbeeld om bezwaarmakers die aangeven dat zij geen eigenaar van het betreffende pand 

zijn. 

 

In een bezwaarschrift kan bezwaar worden gemaakt tegen één of meer (niet-)woningen 

oftewel belastingobjecten. Op de afdeling wordt voornamelijk gewerkt met ‘belastingobjec-

ten’. In tabel 3.2 is aangegeven hoeveel bezwaarschriften in 2011 en 2012 zijn ingediend en 

op hoeveel belastingobjecten deze bezwaarschriften betrekking hadden. Duidelijk is dat van 

2011 naar 2012 sprake is van een lichte toename over de hele linie. 

TABEL 3.2: AANTAL BEZWAARSCHRIFTEN (BELASTINGOBJECTEN) WOZ
12

 

 2011 2012 TOTAAL PERIODE 

Woningen 1046 (1285) 1149 (1380) 2195 (2665) 

Niet-woningen 230 (462) 251 (447) 481 (909) 

Totaal WOZ-bezwaren 1276 (1747) 1400 (1827) 2676 (3574) 

 

In de gemeente Amersfoort is in de onderzoeksperiode bij 2,1% (2011) en 2,2% (2012) van 

de woningen bezwaar gemaakt tegen de vaststelling van de waarde of de tenaamstelling. 

Dit percentage is lager dan het landelijke gemiddelde. In de vergelijkingsgemeenten is nogal 

wat variatie in percentages te zien, zo blijkt uit de onderstaande tabel. Amersfoort scoort in 

deze vergelijking gemiddeld. Bij niet-woningen worden er meer bezwaren ingediend in ver-

gelijking met andere gemeenten en het landelijke gemiddelde. Wat hiervan de reden is, is 

onbekend.  

TABEL 3.3: PERCENTAGE (NIET) WONINGEN WAARTEGEN BEZWAAR IS GEMAAKT
13

 

 landelijk amersfoort apeldoorn arnhem breda den bosch groningen 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Woningen 3,4% 3,4% 2,2% 2,1% 1,6% 1,8% 2,7% nb 5,1% 2,7% 2,4% 1,1% 2,2% 2,6% 

Niet-woningen 7,6% 7,5% 13% 14% 4,1% 5,5% 9,6% nb 3,8% 8% 10,1

% 

9,5% 12,7

% 

14,9

% 

 

De Waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering van de Wet WOZ door gemeenten en 

heeft de uitvoering door de gemeente Amersfoort als ‘goed’ bestempeld.
14

 Dat is het beste 

oordeel dat de Waarderingskamer kan geven. 

 

                                                           
12

 Bron: cijferverzichten afdeling belastingen Amersfoort. 
13

 Bron: waarderingskamer. 
14

 http://www.waarderingskamer.nl/default.aspx?sec=gemeente&gemeente=Amersfoort&id=333.  
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Wanneer men niet tevreden is over de uitkomst van de bezwaarschriftenprocedure kan 

men in beroep gaan. De onderstaande tabel geeft het aantal beroepen weer dat in 2011 en 

2012 is ingediend bij de rechtbank. In deze cijfers zijn ook beroepen verwerkt die zijn inge-

diend tegen besluiten op bezwaar uit voorgaande jaren. De oorzaak van de daling van be-

roepsschriften ligt volgens de afdeling aan het feit dat de aangeleverde taxatieadviezen van 

de taxateurs sinds 2012 uitgebreider zijn, waardoor de uitspraken op bezwaarschriften be-

ter zijn geformuleerd en onderbouwd. De noodzaak om in beroep te gaan is hierdoor in een 

aantal gevallen niet meer aanwezig. 

TABEL 3.4 : AANTAL BEROEPSCHRIFTEN
15

 

 2011 2012 TOTAAL PERIODE 

Woningen 32 14 46 

Niet-woningen 16 17 33 

WOZ-bezwaren totaal 48 31 79 

3.2.2. Horen 

De regeling in de Wet WOZ voor de behandeling van bezwaren tegen de WOZ-waarde is 

uitgewerkt in een procesbeschrijving. De WOZ-waarde in Amersfoort wordt modelmatig 

vastgesteld. Dit houdt in dat grote hoeveelheden gegevens over de woningmarkt (zoals ver-

koopprijzen) door een programma worden geanalyseerd. Deze geanalyseerde gegevens 

kunnen weer gebruikt worden om taxatiewaarden te berekenen. Na ontvangst van een be-

zwaarschrift stelt de taxateur van de afdeling een advies op. Bij de uitnodiging wordt een 

afschrift van het voorlopig advies gevoegd, dat de taxateur heeft opgesteld naar aanleiding 

van het bezwaarschrift. Dit advies is uitgebreider dan de berekening waarop de oorspronke-

lijke beschikking wordt gebaseerd. Als uit het advies van de taxateur blijkt dat de waarde 

verlaagd moet worden, wordt door de fiscaal-juridisch adviseur van de gemeente vooraf-

gaand aan de hoorzitting telefonisch contact opgenomen met de indiener van het bezwaar-

schrift om te vragen of nog behoefte bestaat aan een hoorzitting. Ook als overduidelijk is 

dat de waarde niet zal worden verlaagd, wordt gebeld. Bezwaarmakers achten een telefoni-

sche toelichting dan veelal voldoende en zien af van een hoorzitting.  

 

Van de bezwaarmakers die mee hebben gedaan aan het onderzoek
16

, wordt door 73% aan-

gegeven dat er geen contact met hen is opgenomen naar aanleiding van het indienen van 

het bezwaarschrift. Van de twintig mensen die in het vragenlijstonderzoek aangeven dat er 

contact met hen is geweest zijn vijftien mensen gebeld, de overige personen zijn gemaild. 

Van deze personen weet bijna de helft niet meer wanneer er is gebeld, vijf personen geven 

aan dat er binnen een week is gebeld en bij vier personen heeft het langer dan een maand 

geduurd. 

 

Als wel een hoorzitting wordt belegd, duurt deze ongeveer twintig minuten. De fiscaal-

juridisch adviseur en de taxateur zijn hierbij aanwezig. Tijdens de interviews is aangegeven 

dat de hoorzitting een informeel karakter heeft en dat men bezwaarmakers het gevoel wil 

geven dat zij serieus genomen worden. Er wordt zo nodig telefonisch gehoord, maar de 

voorkeur wordt gegeven aan het ‘face to face’ contact, omdat volgens de geïnterviewde 

ambtenaren op die manier de afstand tussen de burger en de overheid wordt verkleind. In 

2012 is er een enorme stijging in het aantal hoorzittingen met betrekking tot woningen waar 

te nemen ten opzichte van 2011. Volgens de afdeling is deze toename veroorzaakt door de 

no cure no pay bureaus die in verhouding tot 2011 meer bezwaarschriften hebben inge-

diend. 

                                                           
15

 Bron: LVLB benchmark vragenlijst 2012. 
16

 N=103 
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TABEL 3.5: AANTAL HOORZITTINGEN WOZ
17

 

 2011 2012 

Woningen 31 142 

Niet-woningen 71 58 

Totaal 102 200 

 

In de enquête hebben slechts 8 van de 107 respondenten de vragen met betrekking tot het 

horen beantwoord. De antwoorden van deze respondenten dienen slechts als illustratie. 

Vier van deze respondenten vond de sfeer tijdens het horen ontspannen. Vijf van de acht 

respondenten geven aan dat zij vriendelijk werden behandeld, slechts één persoon geeft 

aan dat dit niet het geval was. Drie mensen voelden zich serieus genomen, twee mensen 

voelden zich niet serieus genomen. Vier respondenten geven aan dat zij de degenen die het 

bezwaar behandelden tijdens de zitting niet objectief vonden en slechts één persoon vond 

degenen die het bezwaar behandelden onafhankelijk. Vier respondenten waren (erg) tevre-

den over het horen, twee personen waren (erg) ontevreden. 

3.2.3. Termijnen 

Een beslissing op een WOZ-bezwaar dient voor het eind van het kalenderjaar te zijn geno-

men. In de begroting is aangegeven dat de gemeente zich inzet voor een tijdige en correcte 

verzending van waardebeschikkingen en belastingaanslagen en dat ook de behandeling van 

bezwaarschriften tijdig moet plaatsvinden.
18

 De termijn voor het nemen van een beslissing 

op bezwaar is het einde van het kalenderjaar, maar Amersfoort wil dat traject vóór 1 okto-

ber hebben afgerond, zodat de uitslag mee kan worden genomen bij de herwaardering voor 

het nieuwe jaar. 

 

In 2012 was in oktober 93% van de bezwaarschriften afgehandeld. De gemiddelde door-

looptijden van de procedure staan in onderstaande tabel. 

TABEL 3.6 :GEMIDDELDE DOORLOOPTIJD IN WEKEN VAN ONTVANGST TOT BESLUIT OP BEZWAAR
19

 

 2011 2012 

Woning waarde 13,4 14,9 

Niet-woning waarde 23 25 

Woning tenaamstelling 3,4 3,4 

Niet-woning tenaamstelling 3,9 5,4 

 

In de ontvangstbevestiging verstuurd naar de bezwaarmaker wordt de Wet dwangsom bij 

niet tijdig beslissen kort genoemd. Hierbij wordt verwezen naar de gemeentelijke website 

voor verder informatie. Er zijn geen termijnoverschrijdingen geconstateerd en er zijn in de 

jaren 2011 en 2012 geen dwangsommen verbeurd. 

 

De respondenten geven aan dat de procedure gemiddeld 10,8 weken heeft geduurd.
20

 Van 

deze respondenten vindt 30% dat de procedure te lang heeft geduurd, 20% vindt dit niet. 

De overige respondenten zijn neutraal over de behandelingsduur (46%) of weten het niet 

                                                           
17

 Bron: cijferverzichten afdeling belastingen Amersfoort. 
18

http://www.amersfoort.nl/4/financien/financien-Begroting/financien-Begroting-Begroting-2013---

2016.html?highlight=begroting 
19

 Bron: cijferverzichten afdeling belastingen Amersfoort. 
20

 N=80 
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meer (4%). Er worden geen tussentijdse berichten door de afdeling gestuurd naar be-

zwaarmakers om hen op de hoogte te houden van de status van het bezwaar en de planning 

voor de behandeling. 

3.2.4. Uitkomst  

Het aantal bezwaren dat in Amersfoort gegrond wordt verklaard, ligt lager dan het landelij-

ke gemiddelde. In 2011 werd in Amersfoort 46% van de bezwaren met betrekking tot wo-

ningen toegewezen. Landelijk lag dit percentage op 53,1%. Bij de niet-woningen zijn de per-

centages 51% (Amersfoort) ten opzichte van 53,9% (landelijk)
21

. Van de 

vergelijkingsgemeenten zijn geen gegevens bekend over de uitkomsten. 

 

Van de respondenten vindt 69% dat het besluit is geschreven in begrijpelijke taal, 71% vindt 

het besluit duidelijk en 57% vindt de toon van het besluit goed. Minder mensen waren te-

vreden met de inhoud van het besluit, namelijk 37% van de respondenten.
22

 

 

De kosten voor de behandeling van een bezwaarschrift per belastingobject bedragen ge-

middeld € 73,12.
23

 

 

In onderstaande tabel zijn de uitkomsten van de beroepszaken in 2011 en 2012 weergege-

ven. Deze cijfers betreft ook de beroepen die zijn ingediend tegen besluiten op bezwaar van 

eerdere jaren. 

TABEL 3.7: UITKOMSTEN WOZ BEROEPEN
24

 

 2011 2012 

 SCHIKKING* GEGROND ONGEGROND SCHIKKING GEGROND ONGEGROND 

Woningen 11 5 16 7 1 6 

Niet-woningen 5 6 5 5 5 7 

Totaal 16 11 21 12 6 13 

*Een schikking is een afspraak tussen twee partijen om af te zien van een rechtszaak. 

3.2.5. Voorkomen van bezwaren  

Communicatie 

Tijdens de interviews is aangegeven dat door een zo transparant mogelijke werkwijze wordt 

getracht bezwaren zoveel mogelijk te voorkomen. Bij de WOZ-beschikking voor het belas-

tingjaar 2011 werd een papieren  toelichting meegestuurd over de gemeentelijke belastin-

gen en de herwaardering van de WOZ-waarde. In 2012 werd deze niet meer meegestuurd. 

Voor het indienen van een bezwaarschrift stond een korte toelichting op de achterzijde van 

de WOZ-beschikking. Voor verdere informatie werd er verwezen naar de website, daar kon 

men de uitgebreide toelichting downloaden. De papieren toelichting kon ook worden opge-

vraagd bij de gemeente. Voor meer informatie wordt verwezen naar onder andere de ge-

meentelijke website, waar over diverse onderwerpen gerelateerd aan de Wet WOZ informa-

tie is opgenomen.
25

  

 

Van de respondenten is 65% (zeer) tevreden over de informatie die men heeft ontvangen 

over de manier waarop het bezwaarschrift zou worden behandeld. Minder mensen zijn te-

                                                           
21

 Cijfers Waarderingskamer 
22

 N=92-95 
23

 Bron: bedrag aangeleverd door de afdeling, met heldere berekening. 
24

 Bron: LVLB benchmark vragenlijst 2012. 
25

 http://www.amersfoort.nl/4/belastingen/Wet-waardering-onroerende-zaken-(WOZ)/Wet-waardering-onroerende-zaken-

(WOZ)-Bezwaar-maken.html. 
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vreden over de informatie die men ontvangt tijdens de procedure: 49% van de responden-

ten geeft aan het niet eens te zijn met de stelling ‘Ik ben tijdens de procedure goed op de 

hoogte gehouden van de voortgang’.
26

 

 

Bij het gemeentelijk Klantcontactcentrum (hierna: KCC) wordt een overzicht bijgehouden 

van veel gestelde klantvragen om daarop de communicatie vervolgens aan te kunnen pas-

sen. Het taxatieverslag kan online worden ingezien en eveneens kan digitaal bezwaar wor-

den gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een standaardformulier. 

 

Voorafgaand aan de waardebepaling wordt overleg gevoerd met de ‘grote spelers’ als wo-

ningcorporaties of eigenaars van grote nieuwe bouwwerken die op de waardepeildatum 

nog niet gereed zijn om onduidelijkheden zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

Amersfoort heeft in 2012/2013 voor het eerst meegedaan aan de pilot ‘Doorbraak WOZ’. 

Deze pilot heeft als doel om door middel van informele interactie een toenemend inzicht in, 

en begrip voor de WOZ bij belangstellenden te bewerkstellingen. In dat kader wordt onder 

andere gestreefd naar een vermindering van het aantal bezwaren. De uitvoeringkosten voor 

de Wet WOZ bestaan namelijk voor een belangrijk deel uit de behandeling van de ingedien-

de bezwaren tegen de hoogte van de vastgestelde waarde.
27

  

 

PILOT AMERSFOORT: VOORMELDING 

Van de bijna 150.000 inwoners van Amersfoort zijn ruim 2.700 woningeigenaren in zes verschillende 

wijken geselecteerd. Eind 2012 ontvingen de betreffende bewoners een brief met het verzoek om 

op internet naar de zogenaamde voormelding van hun woning te kijken. Zij konden daar reageren op 

de voorgestelde referentiewoningen, de hoogte van de WOZ-waarde en de primaire en secundaire 

objectkenmerken. De nadruk lag op vragen over de kwaliteit van het onderhoud en de voorzienin-

gen. Na afloop van de reactietijd op de voormelding, medio januari 2013, kregen alle eigenaren een 

vragenlijst over het wel of niet reageren op de voormelding, de WOZ-waarde, de gebruiksvriende-

lijkheid van de website en de gewenste communicatie. De reacties op de voormelding zijn verwerkt 

en de WOZ-waarde is zo nodig aangepast. eind januari 2013 zijn de aanslagen verstuurd. 

 

 

Uit de pilot blijkt dat in Amersfoort en de andere pilot-gemeenten
28

 het aantal bezwaren 

van woningeigenaren in het pilotgebied na een voormelding daalt. 

Leereffect 

Tijdens de voorbereiding van de beschikkingen wordt bekeken of er, naar aanleiding van 

signalen, elementen in het informatiemateriaal, zoals bijvoorbeeld de brief of de informatie-

folder, dienen te worden aangepast. Wanneer er in het voorgaande jaar sprake is van veel 

dezelfde soort grieven in één wijk, wordt hier aandacht aan besteed door hier bij de her-

waardering rekening mee te houden. 

Tevredenheid 

Van de respondenten
29

 is 41% (zeer) tevreden over de procedure die zij hebben doorlopen, 

22% is (zeer) ontevreden. De mensen van wie het bezwaar gegrond is verklaard geven aan 

dat zij tevreden zijn met de procedure, de mensen van wie het bezwaar ongegrond is ver-

                                                           
26

 N=92-94 
27

 B.J.M. van der Aa en J.H. van Laarhoven (Onderzoekcentrum Drechtsteden, Partner voor beleid), Doorbraak WOZ. Naar een 

betere dienstverlening en uitvoering Wet WOZ, juni 2013, p. 11. 
28

 Rotterdam, Tilburg en de samenwerkingsverbanden Drechtsteden en Twente. 
29

 N=101 
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klaard zijn ontevreden. Het gemiddelde rapportcijfer dat voor de procedure wordt gegeven 

is een 6,2. 

3.3  Bezwaren sociale zaken 

3.3.1. Aantallen 

In Amersfoort is een adviescommissie ingesteld voor sociale zekerheidszaken.
30

 Het secreta-

riaat van de commissie wordt uitgeoefend door medewerkers van de sectie bezwaar en 

beroep van de afdeling Sociale Zekerheid. 

 

In het Reglement procedureregeling Sociale zekerheid 2008 Amersfoort is bepaald hoe aan-

vragen voor uitkeringen en bezwaarschriften met betrekking tot sociale zekerheid moeten 

worden behandeld. Het Reglement is van toepassing op verzoeken en bezwaarschriften met 

betrekking tot ‘de Wet werk en bijstand of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeelte-

lijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen of de Regeling Opvang Asielzoekers 

of de Wet werk en inkomen kunstenaars of de Wet inburgering.’
31

 

 

Het Reglement is gedateerd, zo blijkt uit het feit dat nog wordt verwezen naar de inmiddels 

ingetrokken Wet werk en inkomen kunstenaars en de Regeling Opvang Asielzoekers. 

 

Bezwaarschriften tegen besluiten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(hierna: Wmo) vallen niet onder het Reglement. Deze wet regelt dat mensen met een be-

perking ondersteuning kunnen aanvragen. De bezwaren tegen deze besluiten worden niet 

door de afdeling bezwaar en beroep sociale zaken behandeld, maar door de afdeling juridi-

sche zaken behandeld. In een aantal gemeenten worden deze besluiten wel geschaard on-

der de afdeling sociale zaken. 

 

De bezwaarschriften voortkomend uit de Bbz-2004 regeling worden ook behandeld door de 

adviescommissie. 

 

In Amersfoort worden ook de bezwaarschriften behandeld tegen besluiten van de gemeen-

te Leusden. In 2011 en 2012 zijn voor de gemeente Leusden respectievelijk 19 en 21 be-

zwaarschriften binnengekomen.
32

 Verreweg de meeste bezwaarschriften zijn derhalve ge-

richt tegen besluiten van het college van Amersfoort. Doordat niet alle bezwaren in 

hetzelfde kalenderjaar worden afgehandeld, verschilt het aantal afgehandelde bezwaren 

van het aantal ingekomen bezwaren. 

TABEL 3.8: AANTAL BEZWAARSCHRIFTEN AMERSFOORT SOCIALE ZAKEN (ZONDER LEUSDEN)
33

 

 2011 2012 Totaal periode 

Totaal ingekomen 422 394 816 

Totaal afgehandeld 396 371 767 

 

Uit tabel 3.9 blijkt dat het aantal bezwaarschriften ten opzichte van het aantal inwoners in 

de gemeente Amersfoort niet uit de pas loopt. Per 1000 inwoners zijn er ongeveer drie die 

bezwaar maken tegen een besluit met betrekking tot sociale zaken.  

                                                           
30

 Ook voor personele aangelegenheden is er een adviescommissie.  
31

 Art 1 onder a en b Reglement. 
32

 Voor het vragenlijstonderzoek zijn de bezwaarmakers uit Leusden uitgesloten voordat er een steekproef uit de WOZ-

bezwaarmakers is getrokken. 
33

 Bron: cijferoverzichten afdeling bezwaar en beroep sociale zaken. 
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Van belang is verder dat in Amersfoort, en ook in Apeldoorn en Groningen, de behandeling 

van Wmo-bezwaren is belegd bij de afdeling algemeen juridische zaken. In Apeldoorn en 

Groningen worden deze bezwaren door een aparte commissie behandeld. In de andere 

gemeenten, Arnhem, Breda en Den Bosch worden de Wmo-bezwaren tot de categorie so-

ciale zekerheidszaken gerekend.
34

 Alleen in Den Bosch worden de Wmo-bezwaren niet door 

een commissie behandeld.  

TABEL 3.9: VERGELIJKING AANTALLEN BEZWAARSCHRIFTEN
35

 
36

 

 amersfoort apeldoorn groningen arnhem den bosch breda 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Totaal ingekomen  

(per 1000 inwoners) 

422 

(2,8) 

394 

(2,7) 

320 

(2) 

359 

(2,3) 

672 

(3,4) 

798 

(4) 

885 

(5,9) 

1296 

(8,6) 

350 

(2,5) 

408 

(2,9) 

- - 

Totaal afgehandeld* 396 371 340 384 683 760 985 1217 297 399 268 357 

*De aantallen in deze rij hebben betrekking op de besluiten op bezwaar die in 2011 en 2012 zijn genomen. Deze 

besluiten kunnen ook zijn genomen ten aanzien van bezwaarschriften van voor de onderzoeksperiode, 2010 en 

eerder. 

 

Met betrekking tot beroepszaken is er van 2011 naar 2012 een lichte stijging te zien. In 2010 

waren er echter 30 beroepszaken. In 2011 was er derhalve sprake van een verdubbeling van 

het aantal beroepszaken.  In de onderstaande tabel staan het aantal beroepszaken en voor-

lopige voorzieningen in 2011 en 2012. Hierbij gaat het om zaken die in de betreffende jaren 

bij de rechter zijn aangebracht. Het kan daarbij derhalve gaan om zaken waarbij al eerder 

dan de onderzoeksperiode een bezwaarschrift is ingediend.  

TABEL 3.10: AANTAL BEROEPSZAKEN/VOORLOPIGE VOORZIENINGEN
37

 

 2011 2012 Totaal periode 

Totaal 60 71 131 

3.3.2. Horen 

Conform het Reglement procedureregeling Sociale zekerheid 2008 is een adviescommissie 

ingesteld. De commissie, die bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en leden, hoort de 

bezwaarmaker voordat een advies wordt uitgebracht. Een verdere uitwerking van het pro-

ces van bezwaarbehandeling is opgenomen in een procesbeschrijving. De commissie wordt 

bijgestaan door een secretaris van de afdeling bezwaar en beroep. In 2011 en 2012 verga-

derde de commissie eenmaal per twee weken. Sinds september 2013 (naar aanleiding van 

‘het plan van aanpak’, zie verderop in dit rapport) vergadert de commissie wekelijks. Per 

zitting worden ongeveer acht zaken behandeld. Voor elk bezwaarschrift wordt twintig minu-

ten ingepland. 

 

Tijdens de hoorzitting kan de bezwaarmaker of zijn gemachtigde zijn standpunt toelichten. 

Een medewerker bezwaar en beroep vertegenwoordigd de vakafdeling en heeft mandaat 

om tijdens de zitting het standpunt aan te passen indien dat noodzakelijk is. 

 

                                                           
34

 Het was niet mogelijk om de Wmo-bezwaren uit de cijferoverzichten te halen. 
35

 In Amersfoort en Apeldoorn en Groningen worden WMO bezwaren afgehandeld door de commissie algemeen juridische 

zaken. In Arnhem en Breda worden de WMO bezwaren afgehandeld door de sociale zekerheid commissie. In Den Bosch 

worden de WMO bezwaren ambtelijk afgedaan, en bij sociale zekerheid gerekend. 
36

 Landelijk vergelijkingsmateriaal is hier niet aanwezig. 
37

 Bron: cijferoverzichten afdeling bezwaar en beroep sociale zaken. 
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In 2007 is door de afdeling Onderzoek en statistiek van de gemeente Amersfoort onderzoek 

gedaan naar de ervaringen van burgers met de adviescommissie sociale zekerheid. Direct na 

afloop van een aantal zittingen van de adviescommissie sociale zekerheid zijn interviews 

afgenomen onder de bezwaarden. De uitkomst van de bezwaarbehandeling was op dat 

moment derhalve nog niet bekend. Er hebben zestien interviews plaatsgevonden. 

 

 

Het onderzoek uit 2007 heeft geleid tot de volgende acties: 

• Bij de ontvangstbevestiging van het bezwaarschrift is een begeleidend schrijven in-

gevoerd waarin wordt uitgelegd hoe de procedure van behandeling er uit ziet. 

• De fysieke positionering van de commissie is veranderd om daarmee minder for-

meel naar de betrokken bezwaarde over te komen. 

• Bij de ontvangst van het bezwaarschrift wordt de betrokkene gebeld om uitleg te 

geven over de procedure en na te gaan wat de precieze achtergrond is van het be-

zwaarschrift. 

 

Achttien respondenten hebben de vragen in het kader van het huidige rekenkameronder-

zoek over de zitting bij de commissie beantwoord. Hun antwoorden, ook ten aanzien van de 

stellingen, zijn zeer divers. Het is opvallend dat zeven van de achttien respondenten de 

commissie niet objectief en onafhankelijk vonden. Zowel de commissie als de ambtenaren 

vinden het horen door een commissie zelf de beste wijze in verband met de onafhankelijk-

heid. Volgens de commissie is het management positief over de werkwijze, kennis en kwali-

teit van de commissie. 

3.3.3. Termijnen 

De gemeente dient binnen 6 weken te beslissen op een bezwaar, tenzij er een adviescom-

missie is ingesteld, dan is de termijn waarbinnen beslist moet worden 12 weken (art.7:10 lid 

1 Awb). De termijn kan voor ten hoogste 6 weken worden verdaagd (art. 7:10 lid 3 Awb). 

Hoewel dit tegen de bedoelingen van de wetgever indruist, wordt de beslistermijn al in de 

ontvangstbevestiging verlengd van 12 naar 18 weken.
39

 In de ontvangstbevestiging wordt 

gewezen op de mogelijkheden van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. In 

de bijlage bij de ontvangstbevestiging is aangegeven wanneer het college in gebreke kan 

                                                           
38

 Onderzoek naar de adviescommissie sociale zekerheid. Ervaringen van bezwaarden, Gemeente Amersfoort 2008, p. 6. 
39

 In het Reglement wordt nog gesproken van een beslistermijn van 10 weken. Deze termijn gold voor 1 oktober 2009. Per die 

datum is de Awb gewijzigd. Sindsdien geldt de termijn van 12 weken. 

ONDERZOEK TEVREDENHEID BEZWAARMAKERS OVER ADVIESCOMMISSIE SOCIALE ZAKEN
38

 

De behandeling van bezwaarschriften door de adviescommissie is voor de bezwaarden veelal een 

belangrijke en emotionele aangelegenheid. In dit licht zijn duidelijkheid, vriendelijkheid en correct-

heid tijdens de hoorzitting van extra belang. Uit de interviews blijkt dat nagenoeg alle bezwaarden 

de behandeling tijdens de hoorzitting positief tot zeer positief ervaren: de vragen van de commissie-

leden zijn duidelijk en men wordt vriendelijk en correct te woord gestaan. Als kanttekening zegt een 

deel van de bezwaarden de hoorzitting als 'formeel' te ervaren. Ook is het totaaloordeel over de 

hoorzitting positief: gemiddeld een 7. Bij het geven van een totaaloordeel beoordelen de bezwaar-

den niet alleen de vriendelijkheid of duidelijkheid tijdens de hoorzitting maar ook de ‘inhoud van de 

hoorzitting’: de behandeling van het bezwaarschrift. Uit toelichtingen blijkt dat een deel van de 

bezwaarden in meer of mindere mate teleurgesteld is over de vorderingen ten aanzien van het in-

gebrachte bezwaar. Kennelijk heeft men soms andere en/of wellicht te hooggespannen verwachtin-

gen van de hoorzitting. De gemeente zou door het ‘managen van verwachtingen’ teleurstelling na 

afloop van de hoorzitting kunnen verminderen. 
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worden gesteld. Hierbij wordt verwezen naar een modelbrief op de website van de gemeen-

te.
40

  

 

Ondanks het feit dat de beslistermijn standaard wordt verdaagd, is bij de sociale zeker-

heidsbezwaren sprake van veel en forse termijnoverschrijdingen (zie tabel 3.11). In de on-

derzochte periode is de termijn in 56 gevallen met drie maanden overschreden. In enkele 

gevallen is er sprake van een termijnoverschrijding van vijf maanden. Een en ander heeft 

volgens de geïnterviewden te maken met een grote werkvoorraad door met name een forse 

stijging van het aantal beroepschriften, welke tijd eisen van de medewerkers die ook in be-

zwaar worden ingezet. Voorts schakelen belanghebbenden steeds vaker een gemachtigde 

(bijvoorbeeld advocaat) in, dit heeft invloed op de inrichting van de bezwaarprocedure. Ook 

zou volgens zowel de medewerkers van bezwaar en beroep als de leden van de adviescom-

missie de kwaliteit van de primaire besluitvorming de afgelopen jaren zijn gedaald. 

TABEL 3.11: TERMIJNOVERSCHRIJDINGEN SOCIALE ZEKERHEID
41

 

 2011 2012 

Tijdige afhandeling 54% 40% 

Niet tijdige afhandeling 46% 60% 

 

De gemiddelde afhandelingstermijn was volgens de respondenten
42

 18,8 weken. Van de 

respondenten vond 71% dat de afhandeling van hun bezwaarschrift te lang heeft geduurd 

en is 66% het oneens met de stelling ‘Ik ben tijdens de procedure goed op de hoogte ge-

houden van de voortgang’. 

 

Er is geen inzicht in hoeveel tijd er zit tussen de verschillende stappen in het proces, zoals 

tussen de ontvangst tot behandeling op de hoorzitting. Door de adviescommissie is wel aan-

gegeven dat zij bezwaarzaken pas laat op de zitting ontvangen. Dit is een indicatie dat de 

oorzaak van termijnoverschrijdingen reeds in het traject voorafgaand aan de zitting ligt. 

 

Na de ontvangstbevestiging worden bezwaarmakers niet opnieuw geïnformeerd over de 

(overschrijding van de) beslistermijn. Dit levert volgens de geïnterviewden nog meer werk 

op, omdat een extra handeling moet worden verricht. Anderzijds zorgen de termijnover-

schrijdingen volgens de geïnterviewden voor werk, omdat bezwaarmakers bijvoorbeeld 

bellen om te vragen wat de stand van zaken is. Het college wordt zo nu en dan geconfron-

teerd met ingebrekestellingen. Dergelijke zaken worden dan met voorrang afgedaan, om te 

voorkomen dat een dwangsom moet worden betaald. In 2011 zijn er zes ingebrekestellingen 

ontvangen en geen dwangsommen verbeurd, in 2012 zijn er acht ingebrekestellingen ont-

vangen en drie dwangsommen verbeurd. In 2012 bedroeg het uitgekeerde bedrag in totaal 

€ 160.
43

 

 

Om de afhandeling van bezwaarschriften te bespoedigen is al een aantal maatregelen ge-

troffen door het afdelingshoofd en daarnaast is in september 2013 een plan van aanpak 

opgesteld door het hoofd van de afdeling bezwaar en beroep Sociale zaken. Dit plan wordt 

verderop besproken. 

 

                                                           
40

 http://www.amersfoort.nl/klachten.html.  
41

 Bron: cijferoverzichten afdeling bezwaar en beroep sociale zaken. 
42

 N=41 
43

 Er wordt geen officiële registratie bijgehouden van de aantallen binnen gekomen ingebrekestellingen. De afdeling bezwaar 

en beroep heeft op eigen initiatief een dossier aangelegd met kopieën van ontvangen ingebrekestellingen, 

dwangsombeschikkingen en dwangsomdeclaraties. Volgens de afdeling is derhalve niet met zekerheid te zeggen dat dit dossier 

alle informatie omvat. 
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Volgens de huidige werkwijze worden bezwaarschriften niet aan de adviescommissie voor-

gelegd als deze kennelijk gegrond
44

 zijn, maar wordt er een gewijzigd primair besluit geno-

men. Het betreft hierbij volgens de geïnterviewden ongeveer 30% van de ingediende be-

zwaarschriften. Bij kennelijke niet-ontvankelijkheid
45

 geeft de commissie wel advies, maar 

wordt er niet gehoord. 

 

Naast een toets op de kennelijk niet-ontvankelijke en kennelijk gegronde bezwaarschriften, 

wordt een ‘kosten/baten-afweging’ toegepast. Bij zaken waarmee een financieel belang van 

minder dan € 300 is gemoeid, wordt een gewijzigd besluit genomen door de vakafdeling 

waarmee aan de bezwaren tegemoet wordt gekomen, waarna het bezwaar kan worden 

ingetrokken. Deze afweging vindt niet plaats bij maatregelen.
46

De afweging wordt altijd met 

de betrokken klantmanager (de medewerker die het primaire besluit neemt) gemaakt. Vol-

gens de geïnterviewden worden ongeveer vijf tot tien bezwaarschriften per jaar ingetrokken 

na toepassing van deze kosten/baten-afweging. In 2011 zijn er volgens het cijferoverzicht 

bezwaar en beroep tien bezwaarschriften op deze wijze afgedaan. De geïnterviewden er-

kennen dat er het nodige valt af te dingen op deze afweging in verband met de rechtmatig-

heid en de rechtsongelijkheid voor wat betreft burgers die eenzelfde besluit hebben ont-

vangen, maar geen bezwaar hebben gemaakt.  

 

Volgens het plan van aanpak opgesteld op 18 september 2013 door het hoofd bezwaar en 

beroep Sociale zaken, zijn de volgende maatregelen reeds genomen, maar hebben deze nog 

niet geleid tot verlaging van de werkvoorraad en verkorting van de afhandeltermijnen
47

: 

- Per kwartaal worden met de eerste medewerker klantbeheer en kwaliteitsmedewer-

kers de bezwaarschriften doorgenomen met als doel de (motiveringen van de) pri-

maire beschikkingen te verbeteren. 

- Er heeft een uitbreiding van de vaste formatie bezwaar en beroep plaatsgevonden. 

- De interne werkverdeling bezwaar en beroep is veranderd: er is een administratieve 

kracht aangetrokken. 

- Er zijn afspraken gemaakt met klantbeheer om onder andere de ‘informatie en ad-

vies functie’ van bezwaar en beroep te ontlasten en vragen van klantmanagers door 

te spelen naar kwaliteitsbeheerders/medewerkers. 

- Klantmanagers informeren de cliënten beter bij negatief besluit. 

 

In het plan van aanpak wordt onderscheid gemaakt tussen verbeterpunten voor de korte en 

lange termijn. In het onderstaande tekstblok worden de verbeterpunten kort weergegeven. 

 

PLAN VAN AANPAK TERUGDRINGEN WERKVOORRAAD EN VERKORTEN BESLISTERMIJNEN SOCIALE ZAKEN
48

 

DIRECT IMPLEMENTEREN: 

-opnieuw  bezien in hoeverre reeds gemaakte afspraken ook worden nagekomen, cq. kunnen wor-

den aangescherpt. 

-uitbreiding kwantitatief/kwalitatief administratie, waardoor extra taken van medewerker naar ad-

ministratie overgedragen kan worden (bijv.maken van verslag commissie voor beroepszaak) 

-bezwaarmaker expliciet vragen of hij/zij gehoord willen worden, waardoor aantal handelingen via 

de commissie beperkt kan worden 

-de toelichting voor de commissie versturen in de vorm van een concept beschikkingen op bezwaar. 

                                                           
44

 Kennelijk gegrond betekent dat de gemeente het bestreden besluit herroept en voor zover nodig in de plaats daarvan een 

nieuw besluit neemt (art. 7:11 lid 2 Awb) 
45

 Kennelijk niet ontvankelijk (art.7:3 sub a) betekent dat er redelijkerwijs geen twijfel mogelijk is over de ontvankelijkheid. Dit 

isbijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van een niet-verschoonbare termijnoverschrijding. 
46

 Bij een overtreding van verplichtingen in sociale zekerheids wetten moet de gemeente een maatregel opleggen. 
47

 Maatregelen terugdringen werkvoorraad en verbetering B&B, hoofd afdeling B&B sociale zekerheid 
48

 Maatregelen terugdringen werkvoorraad en verbetering B&B, hoofd afdeling B&B sociale zekerheid 
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-verbeteren kwaliteit primaire besluitvorming (verbetering motivering, bellen bij afwijzend besluit 

om uitleg te geven, intervisie in primaire proces).  

-tijdelijke inhuur van extra externe kracht 

 

VOLGEND JAAR IN TE ZETTEN: 

-het werkproces opnieuw bezien aan de hand van ‘lean six sigma´ methode.
49

 

-onderzoek doen naar onderbrenging van de medewerkers bezwaar en beroep bij algemeen juridi-

sche zaken zodat er meer mogelijkheid is piekmomenten op te vangen. deze afdelingen werken door 

de decentralisaties sowieso meer met elkaar samen. de wmo-bezwaren worden daar immers ook 

afgehandeld.
50

 

-‘constructie Leusden’ opnieuw bezien. Is daar nog een aparte adviescommissie noodzakelijk? 

-invoeren van standaard tekstblokken 

 

 

Om de bezwaarbehandeling te bespoedigen wordt eveneens een andere manier van horen, 

bijvoorbeeld ambtelijk, overwogen.
51

 De commissie en het secretariaat geven aan dat hun 

voorkeur uitgaat naar horen door een onafhankelijke commissie.  

3.3.4. Uitkomst 

Volgens zowel de ambtenaren bezwaar en beroep als de adviescommissie laat de kwaliteit 

van de primaire besluitvorming van de afdeling sociale zekerheid nogal wat te wensen over. 

Hierbij moet worden aangetekend dat de besluiten waaraan de meeste gebreken kleven, de 

circa 30% kennelijk gegronde bezwaren, niet door de adviescommissie worden behandeld. 

In het eerder aangehaalde plan van aanpak wordt verwezen naar de audit ‘bezwarende 

beschikkingen’ die intern is gehouden in 2013. Daaruit blijkt dat de primaire besluitvorming 

gebrekkig is. Geconstateerd wordt dat gemiddeld 44,4% van de beschikkingen niet 

goed/helder/duidelijk gemotiveerd waren. Dit heeft tot gevolg dat het team bezwaar en 

beroep veel herstelwerkzaamheden dient te verrichten bij behandeling van bezwaarschrif-

ten.  

 

De volgende normen gelden in de gemeente Amersfoort voor de ambtelijke uren die zijn 

gemoeid met de behandeling van een bezwaarschrift sociale zaken. Hierin staat dat 60% van 

de bezwaarschriften via de adviescommissie worden afgehandeld. De 30% kennelijk ge-

gronde bezwaren worden niet door de adviescommissie behandeld. Bij de 10% niet ontvan-

kelijke zaken geeft de commissie wel advies maar wordt er niet gehoord
52

: 

 

Bezwaarschrift via de adviescommissie (60%)  16,83 uur 

Bezwaarschrift zonder advies van commissie (30%)  6,5 uur 

Bezwaarschrift niet ontvankelijk (10%)  6,5 uur 

Behandeling beroepszaak    20 uur 

Er is niet duidelijk hoeveel uren elke functionaris aan een bezwaarschrift besteedt, daarom 

is het niet mogelijk precies uit te rekenen wat een bezwaar kost. Wel kan met de gegevens 

op de volgende pagina, ontvangen van de afdeling, een maximum bedrag worden uitgere-

kend, er vanuit gaande dat alle uren door de duurste ambtenaar worden gemaakt. 

 

 

                                                           
49

 Volgens hoofd afdeling inmiddels gemeentebreed gestart. 
50

 De adviescommissie heeft aangegeven hier geen voorstander van te zijn. 
51

 Intern stuk: Maatregelen terugdringen werkvoorraad en verbetering tijdigheid B&B. 
52

 Bron: normen aangeleverd door het afdelingshoofd van bezwaar en beroep sociale zaken. 
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TABEL 3.12: KOSTEN BEZWAARSCHRIFT SOCIALE ZAKEN (OPGAVE KOSTEN 2012)
53

 

Loon, sociale- en overhead kosten per type medewerker   

(effectieve uren: 1.250 u.)    

  per fte 

(36 u) 

per uur 

Administratieve medewerker fs 7 € 48.100 € 38 

Medewerker bezwaar en beroep fs 9 € 61.200 € 49 

Overhead per fte   € 11.300 € 9 

    

Kosten extern ingehuurd personeel    

Loonkosten per uur   € 72 

    

Commissiekosten per zitting (2 leden en 1 vz per zitting)   

Onkostenvergoeding commissielid € 92,50  39 

idem voorzitter € 100,00   

Presentiegeld commissielid € 92,50   

idem voorzitter € 100,00   

    

Proceskosten    

Totaal betaald aan proceskosten in 2012 € 18.150   

Totaal zaken gedeclareerd € 46    

Gemiddeld per zaak € 395   

 

De bezwaarafhandeling via de adviescommissie kost op basis van bovenstaande gegevens 

maximaal: 

 

- Loonkosten medewerker bezwaar en beroep en overhead: 16.83 x (€ 49+ € 9) = € 976 

- Commissiegeld (per zitting worden er gemiddeld acht zaken behandeld: € 570/8 = € 71 

 

Het maximale totaalbedrag voor de afhandeling van een bezwaar via de adviescommissie is 

derhalve  € 1047. Wanneer een bezwaar door de goedkoopste ambtenaar zou worden afge-

handeld dan kost de behandeling minimaal € 862.
54

 Het bedrag dat het gemiddeld kost om 

een bewaar af te handelen via de adviescommissie ligt derhalve tussen deze twee bedragen 

in. Het maximale bedrag voor de afhandeling van een bezwaar dat ambtelijk (dus zonder 

advies van de commissie) wordt afgehandeld en de afhandeling van een niet-ontvankelijk 

bezwaar kost op grond van bovenstaande gegevens maximaal € 377
55

 en minimaal € 305
56

. 

                                                           
53

 Bron: afdelingshoofd van afdelingshoofd van bezwaar en beroep sociale zaken. 
54

 16,83 x (€ 38 + € 9) + € 71 
55

 6,5 x (€ 49 + € 9)  
56

 6,5 x (€ 38 + € 9) 
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Ook hierbij zullen de gemiddelde kosten voor de afhandeling van een bezwaarschrift tussen 

deze twee bedragen inliggen. 

 

In 2011 zijn ten minste 205 zaken via de commissie behandeld en in 2012 ten minste 265 

zaken.
57

 In alle gevallen is het advies van de commissie gevolgd. 

 

In de onderstaande tabel zijn ook de kennelijk gegronde bezwaren verwerkt. Uit gesprekken 

is gebleken dat er, bij overduidelijke fouten, wordt aangestuurd op een nieuw besluit, zodat 

het bezwaar kan worden ingetrokken. De 30% die niet op de zitting komt, wordt deels inge-

trokken en deels kennelijk gegrond verklaard.  

TABEL 3.13: UITKOMSTEN AFGEHANDELDE BEZWAREN SOCIALE ZAKEN 
58

 

UITKOMST 2011 2012 

(Deels) gegrond 32% 22% 

Ongegrond 42% 44% 

(Kennelijk) niet ontvankelijk 8% 14% 

Ingetrokken 15% 15% 

 

 

Het percentage gegrondverklaringen is in vergelijking met andere gemeenten erg hoog. Dat 

is te zien in onderstaande tabel. 

TABEL 3.14: VERGELIJKING BESLUITEN OP BEZWAAR*
59

 

uitkomst amersfoort** apeldoorn groningen arnhem den bosch breda 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

(Deels) gegrond 32% 22% 5% 8% 7% 5% 11% 9% 10% 15% 23% 19% 

Ongegrond 42% 44% 39% 36% 39% 35% 38% 31% 47% 83% 53% 58% 

(Kennelijk) niet 

ontvankelijk 

8% 14% 10% 9% - 11% 7% 6% 4% - 9% 14% 

Ingetrokken 15% 15% 45% 46% 43% 48% 22% 34% 19% - - - 

*De percentages in de tabel hebben betrekking op de besluiten op bezwaar die in 2011 en 2012 zijn genomen. 

Deze besluiten kunnen ook zijn genomen ten aanzien van bezwaarschriften van voor de onderzoeksperiode, 

2010 en eerder. 

** De percentages met betrekking tot Amersfoort zijn inclusief de afhandeling van de bezwaarschriften tegen 

Leusden. 

 

In tabel 3.14 zijn, voor zover bekend, de uitkomsten van de bezwaren in de verschillende 

gemeenten opgenomen.
60

 Opvallend is dat in vergelijking tot andere gemeenten in Amers-

foort veel bezwaarschriften (deels) gegrond worden verklaard. Het aantal bezwaarschriften 

                                                           
57

 Dit zijn de zaken die zijn geadviseerd ongegrond, gedeeltelijk gegrond en niet-ontvankelijk te verklaren. Slechts een enkel 

bezwaarschrift dat door de gemeente wordt geadviseerd ongegrond/gedeeltelijk te verklaren, wordt alsnog door de 

adviescommissie Sociale Zekerheid (hierna adviescommissie) geadviseerd (geheel) gegrond te verklaren. Omdat er geen 

registratie wordt bijgehouden van de zaken die alsnog gegrond worden verklaard via de adviescommissie, kan er alleen met 

zekerheid iets zeggen over de aantallen ongegronde/gedeeltelijk gegronde en niet-ontvankelijke bezwaren. Dat zijn er in 2011 

205. Het aantal zaken dat alsnog gegrond wordt verklaard na advies van de adviescommissie is echter minimaal. Bron: 

secretariaat commissie bezwaar en beroep. 
58

 Bron: cijferoverzichten afdeling bezwaar en beroep sociale zaken. De overige bezwaren zijn op andere wijze afgedaan. 
59

 Bron: cijferoverzichten gemeenten. 
60

 De percentages in de tabel hebben betrekking op de besluiten op bezwaar die in 2011 en 2012 zijn genomen. Deze besluiten 

kunnen ook zijn genomen ten aanzien van bezwaarschriften van voor de onderzoeksperiode, 2010 en eerder. De percentages 

voor Amersfoort hebben eveneens betrekking op de bezwaarschriften die zijn gericht tegen besluiten van de gemeente 

Leusden. In de gegevens zoals die  zijn aangeleverd, is geen onderscheid gemaakt tussen de bezwaarschriften met betrekking 

tot Amersfoort en Leusden. Het totaal aantal bezwaarschriften dat betrekking heeft op Leusden is overigens gering. 
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dat wordt ingetrokken is (aanzienlijk) lager dan dat van de andere gemeenten. In Groningen 

is te lezen in het jaarverslag dat het aantal ingetrokken bezwaren hoog ligt en dat dit vol-

gens de gemeente komt door het succes met de ‘informele aanpak’. Deze ‘informele aan-

pak’ houdt in dat er veel aandacht wordt besteed aan communicatie en dat er binnen enke-

le dagen contact wordt gezocht met de bezwaarmaker.  

 

Hoewel slechts 31% van de respondenten 
61

 tevreden is met de inhoud van het besluit, vindt 

de meerderheid dat het besluit duidelijk (60%) en in begrijpelijke taal (54%) geschreven is. 

 

Van de beroepen die worden aangetekend en voorlopige voorzieningen die worden ge-

vraagd wordt slechts een klein deel gegrond verklaard. Van de 53 (hoger) beroepsza-

ken/voorlopige voorzieningen in 2012 zijn slechts 3 (gedeeltelijk) gegrond ver-

klaard/toegewezen. In 2011 zijn 59 zaken op zitting behandeld, waarvan vijf (gedeeltelijk) 

gegrond zijn verklaard of op andere wijze
62

 zijn afgedaan. De betreffende beroepen betref-

fen niet alleen op de in 2011 en 2012 ingediende bezwaarschriften, maar ook op bezwaar-

schriften van voor 2011. Procedures die betrekking hebben op bezwaarschriften die in 2012 

zijn ingediend, zijn wellicht nog niet allemaal afgehandeld. 

 

3.3.5. Voorkomen van bezwaren 

Communicatie 

Een bezwaar kan schriftelijk of digitaal worden ingediend. Op de website van de gemeente 

wordt duidelijke informatie gegeven over hoe een burger een bezwaar kan indienen en 

staat een toelichting op de procedure. 

 

Volgens geïnterviewden geldt sinds 2009 de afspraak dat indieners van bezwaarschriften na 

ontvangst gebeld worden door een medewerker bezwaar en beroep. Een uitzondering geldt 

als sprake is van een gemachtigde of als de behandelend ambtenaar inschat dat bellen niet 

zinvol is. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om notoire bezwaarmakers. Er is voorts een afspraak 

met de vakafdeling dat de klantmanager bij een negatief primair besluit belt om een toelich-

ting te geven, maar of dit daadwerkelijk altijd gebeurt wordt in twijfel getrokken door de 

geïnterviewden. Van de respondenten
63

 geeft 54% aan dat er geen contact met ze is opge-

nomen naar aanleiding van het indienen van het bezwaarschrift, 14% weet niet meer of er 

contact is opgenomen. Van de elf personen die nog weten wanneer er contact met hen is 

opgenomen, is dat in vijf gevallen binnen twee weken, in de overige gevallen is dat na (lan-

ger dan) een maand. 

 
Bij de uitnodigingsbrief voor de hoorzitting wordt een bijlage gevoegd. Hierin is duidelijk 

uitgelegd wat de bezwaarmaker kan verwachten tijdens de zitting en op welke termijn het 

bezwaar zal worden afgehandeld. 

 

Voorafgaand aan de zitting stuurt het college het bezwaardossier met een vrij uitvoerige 

toelichting naar de commissie. Het bezwaardossier wordt niet aan de bezwaarmaker toege-

stuurd, maar ligt wel ter inzage op het gemeentehuis. De toelichting van het college is niet 

beschikbaar voor de bezwaarmaker. 

 

                                                           
61

 N=45 
62

 Het is onduidelijk wat er wordt bedoeld met ‘op andere wijze’. 
63

 N=52 
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De adviezen van de commissie zijn summier en vrijwel niet gemotiveerd. De toelichting bij 

het dossier, geschreven door een medewerker bezwaar en beroep, wordt als basis voor de 

beoordeling gebruikt. Ten aanzien van de motivering van het besluit op bezwaar is ervoor 

gekozen niet te verwijzen naar een advies, maar het besluit op bezwaar één document te 

laten zijn. Op de eerste pagina is meteen aangegeven wat het besluit is, op de volgende 

pagina’s wordt dit besluit uitgelegd. 

Leereffect 

De klantmanager krijgt het bezwaarschrift na ontvangst toegestuurd. Hij dient hierop een 

reactie te geven aan de medewerker die het beroep afhandelt. De klantmanager kan zijn 

besluit op dat moment nog eens kritisch bekijken en eventueel alsnog herzien. In de praktijk 

blijkt dit volgens de geïnterviewde ambtenaren bezwaar en beroep niet vaak te gebeuren. 

 

Om een leereffect te bereiken vindt sinds enige tijd overleg plaats tussen de medewerkers 

bezwaar en beroep en de primaire afdeling. In hoeverre daadwerkelijk sprake is van een 

leereffect is echter onduidelijk. Aangegeven is bijvoorbeeld dat klantmanagers werken met 

standaardbeschikkingen, maar deze niet altijd aanpassen aan de concrete situatie. 

 

De adviescommissie vindt het met betrekking tot het leereffect van belang dat er periodiek 

overleg is met de manager van de afdeling bezwaar en beroep en de portefeuillehouder 

sociale zaken over de bezwaarschriften, uitkomsten en trends. Het is niet duidelijk gewor-

den of er sprake is van een periodiek overleg tussen de afdeling en de commissie. De berich-

ten van de geïnterviewden hierover zijn tegenstrijdig. Er worden geen jaarverslagen opge-

steld. 

Tevredenheid 

Het gemiddelde rapportcijfer dat voor de procedure wordt gegeven is een 4,3. Van de res-

pondenten
64

 is 53% (erg) ontevreden over de bezwaarprocedure, 26% is (erg) tevreden. De 

mensen van wie het bezwaar gegrond is verklaard, geven aan dat zij tevreden zijn met de 

procedure, de mensen van wie het bezwaar ongegrond is verklaard zijn ontevreden. 

3.4  Bezwaren algemene zaken 

3.4.1. Aantallen 

Alle bezwaarschriften die niet door de afdeling Belastingen of bezwaar en beroep Sociale 

Zekerheid worden afgedaan, vallen onder de afdeling Juridische Zaken. Het betreft onder 

andere bezwaarschriften over besluiten op het terrein van het omgevingsrecht, op grond 

van de Algemene plaatselijke verordening en de Wmo.  

 

In 2011 en 2012 zijn de volgende aantallen bezwaarschriften ontvangen en afgehandeld. 

TABEL 3.15: AANTALLEN ALGEMENE BEZWAARSCHRIFTEN
65

 

 2011 2012 

Totaal ingediend 493 647 

Totaal afgehandeld 500 650 

 

                                                           
64

 N=47 
65

 Bron: cijferoverzichten afdeling juridische zaken. 
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Uit tabel 3.16 blijkt dat per 1000 inwoners er in Amersfoort 3 á 4 zijn die bezwaar maken 

tegen een besluit met betrekking tot algemene zaken. Dit aantal ligt hoger dan dat van de 

andere gemeenten. Zoals hiervoor al is aangegeven, worden tot de categorie ‘algemene 

zaken’ in Amersfoort ook de Wmo-bezwaren gerekend. Dat is ook het geval in Apeldoorn en 

Groningen.
66

 Deze gemeenten lenen zich derhalve het beste voor de vergelijking. 

TABEL 3.16: VERGELIJKING AANTALLEN BEZWAARSCHRIFTEN
67

  

 amersfoort apeldoorn groningen arnhem den bosch breda 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Totaal ingediend 

(per 1000 inwo-

ners) 

493 

(3,3) 

647 

(4,4) 

512 

(3,3) 

446 

(2,8) 

885 

(4,5) 

730 

(3,7) 

342 

(2,3) 

277 

(1,8) 

331 

(2,3) 

512 

(3,6) 

- - 

Afgehandeld* 500 

(3,8) 

650 

(4,4) 

490 

(3,1) 

502 

(3,2) 

642 

(3,3) 

726 

(3,7) 

- 307 

(2) 

227 

(1,6) 

277 

(1,9) 

329 

(1,8) 

356 

(2) 

*De aantallen in deze rij hebben betrekking op de besluiten op bezwaar die in 2011 en 2012 zijn genomen. Deze 

besluiten kunnen ook zijn genomen ten aanzien van bezwaarschriften van voor de onderzoeksperiode, 2010 en 

eerder. 

3.4.2. Horen 

Het horen vindt bij de algemene bezwaarschriften niet plaats door een direct betrokken 

bestuurder of een ambtenaar. De burgemeester hoort over de zaken waarbij door of na-

mens hem als bevoegd bestuursorgaan het primaire besluit is genomen. Bij het horen door 

wethouders geldt de afspraak dat de horende wethouder niet tevens de portefeuillehouder 

is. De zaken worden verdeeld door het secretariaat van de afdeling juridische zaken. De 

wethouder die betrokken is geweest c.q. verantwoordelijk is voor het primaire besluit, is 

dus niet degene die later hoort. Bij eenvoudige bezwaarschriften of veel gelijksoortige zaken 

die in korte tijd moeten worden behandeld, wordt ook wel ambtelijk gehoord.  

 

Het horen vindt overdag plaats en duurt ongeveer twintig minuten. De hoorzitting heeft 

volgens de geïnterviewden een informeel karakter. Naast de bestuurder is een jurist van 

juridische zaken aanwezig en soms een notulist. De jurist maakt voorafgaand aan de hoorzit-

ting een memo die wordt besproken met de bestuurder. Over het algemeen is geen verte-

genwoordiger van de vakafdeling, de afdeling die het primaire besluit heeft genomen, aan-

wezig bij het horen. Alleen wanneer er technisch vakinhoudelijke kennis nodig is in het 

gesprek of als van tevoren de inschatting is dat er tot een oplossing kan worden gekomen 

wordt de vertegenwoordiger van de vakafdeling bij het gesprek gevraagd. Het horen krijgt 

zo minder de lading van een ´juridisch gevecht´ en bovendien wordt de vakafdeling zo ont-

last, zo geven de personen die in het kader van dit rekenkameronderzoek zijn geïnterviewd 

aan. 

 

Van het horen wordt een zakelijk verslag opgesteld dat aan de bezwaarmaker met de beslis-

sing op bezwaar wordt toegestuurd. Er wordt niet gewerkt met geluidsapparatuur.  

 

Het bestuurlijk dan wel ambtelijk horen heeft volgens de geïnterviewden verschillende 

voordelen ten opzichte van het horen door een externe commissie: 

- De doorlooptijd van de procedure is korter. 

- Het is flexibeler en doelmatiger. 

                                                           
66

 Het is niet mogelijk om de Wmo-bezwaren, op basis van de beschikbare gegevens, buiten de aantallen te houden. 
67

 Bron: cijferoverzichten gemeenten. In Amersfoort en Apeldoorn en Groningen worden WMO bezwaren afgehandeld door de 

commissie algemeen juridische zaken. In Arnhem en Breda worden de WMO bezwaren afgehandeld door de sociale zekerheid 

commissie. In Den Bosch worden de WMO bezwaren ambtelijk afgedaan, en bij sociale zekerheid gerekend. 
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- Het past beter in de bedoeling van ‘heroverweging’, er is meer aandacht voor de 

doelmatigheid naast de rechtmatigheid. 

- Het is goedkoper omdat geen presentiegeld en reiskostenvergoeding hoeft te wor-

den betaald aan commissieleden. 

- De lijnen met de burger zijn op deze manier korter en zowel burgers als wethouders 

vinden dit prettig. Over het algemeen prefereren professionele gemachtigden een 

externe commissie zo geven de geïnterviewde ambtenaren aan. 

 

In 2011 is onderzoek gedaan naar de tevredenheid van bezwaarmakers
68

 In dit onderzoek is 

een vragenlijst verstuurd naar mensen vlak nadat de uitspraak was geweest. Er zijn 82 vra-

genlijsten ingevuld. 

 

 

Uit de enquêteresultaten van dit rekenkameronderzoek in vergelijking met het onderzoek 

van 2011 komt eenzelfde beeld naar voren. Ook ditmaal voelt een kwart van de responden-

ten
69

 zich niet serieus genomen. Een iets groter gedeelte (41%) dan vorige keer vond de 

hoorzitting niet nuttig. Men is wel positief over de bejegening. Bijna driekwart van de res-

pondenten is het eens met de stelling ‘ik werd vriendelijk behandeld’. Voorts is 70% het 

eens met de stelling ‘ik kon mijn standpunt goed verduidelijken’ en 60% vindt dat voldoende 

tijd werd genomen voor de zaak. Met betrekking tot de objectiviteit van degenen die horen 

zijn de meningen verdeeld, vrijwel evenveel respondenten vonden degenen die hoorden 

objectief (30%) als niet objectief (34%). Van de respondenten is 48% (zeer) tevreden over 

het horen, en 33% (zeer) ontevreden. 

 

3.4.3. Termijnen 

Er wordt gewerkt met een workflow systeem, dat ook de termijnen bewaakt. 

 TABEL 3.17: TERMIJN
70

 

 2011 2012 

Tijdige afhandeling 88% 87% 

Niet tijdige afhandeling 12% 13% 

 

Uit het in 2011 gehouden tevredenheidsonderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn in de 

totale duur van de procedure. Een meerderheid van de respondenten, 63%, vond in dat 

onderzoek dat de procedure te lang duurde. In het huidige onderzoek vindt een minder 

groot deel van de respondenten dat de procedure te lang duurde, namelijk 42%. De respon-

                                                           
68

 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische zaken, afdeling onderzoek en statistiek Amersfoort, juni 2011 
69

 N=72 
70

 Bron: cijferoverzichten afdeling bezwaar en beroep sociale zaken. 

ONDERZOEK TEVREDENHEID BEZWAARMAKERS 2011 

Uit het tevredenheidsonderzoek 2011 blijkt dat de meerderheid van de bezwaarmakers (51 die bij 

een hoorzitting zijn geweest) positief over het horen was. Men was het vooral eens met stellingen 

als ‘ik werd vriendelijk behandeld’, ‘ik heb mijn standpunt goed kunnen verduidelijken’ en ‘men nam 

voldoende tijd voor mijn zaak’. Een derde (34%) van de bezwaarmakers vond het horen niet nuttig 

en een kwart voelde zich niet serieus genomen. Een meerderheid van de bezwaarmakers (57%) was 

positief over de rol van de wethouder als voorzitter van de hoorzitting. 10% was daarover negatief. 

Bezwaarmakers van wie het bezwaarschrift ongegrond is verklaard, zijn kritischer. Van hen (35 res-

pondenten) voelde een derde zich niet serieus genomen, 21% vond dat er te weinig tijd was voor de 

zaak en bijna de helft vond het horen niet nuttig. 
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denten geven aan dat het gemiddeld 11,6 weken duurt voordat men een besluit op bezwaar 

ontvangt.
71

 De stelling ‘ik ben tijdens de procedure goed op de hoogte gehouden van de 

voortgang’ wordt door 49% van de respondenten negatief geantwoord, slechts 15% is het 

met deze stelling eens.
72

 

 

In de ontvangstbevestiging wordt gewezen op de mogelijkheden van de Wet dwangsom en 

beroep bij niet tijdig beslissen. In de bijlage bij de ontvangstbevestiging is aangegeven wan-

neer het college in gebreke kan worden gesteld. Hierbij wordt verwezen naar een model-

brief op de website van de gemeente. In 2011 is € 740 euro aan dwangsommen verbeurd 

wegens niet tijdig beslissen. In 2012 ging het om een bedrag van € 1.930. 

3.4.4. Uitkomst 

Het onderstaande overzicht betreft de uitkomsten van de afgehandelde bezwaarschriften in 

2011 en 2012. Er zijn derhalve ook bezwaren in 2011 afgehandeld die in 2010 of eerder zijn 

ingediend. Ook zijn er bezwaren die in 2012 zijn ingediend, die pas in 2013 zijn afgehandeld. 

TABEL 3.18: UITKOMSTEN BEZWAREN ALGEMENE ZAKEN
73

 

 2011 2012 

(Deels)gegrond 10% 21% 

Ongegrond 62% 48% 

Ingetrokken 16% 16% 

Niet ontvankelijk 11% 12% 

 

Zoals in tabel 3.19 is aangegeven is het percentage (deels) gegrondverklaringen in Amers-

foort hoog in vergelijking tot dat van andere gemeenten. Het aantal bezwaren dat ingetrok-

ken wordt ligt daarentegen (een stuk) lager. In Groningen, Breda en Apeldoorn, waar wordt 

ingezet op een snelle informele afhandeling, is het percentage ingetrokken bezwaren duide-

lijk hoger dan in de andere gemeenten. In Amersfoort wordt ook ingezet op de informele 

afhandeling; het streven in Amersfoort is dat er contact wordt gelegd binnen twee weken 

na ontvangst van het bezwaarschrift. Deze periode is echter langer dan in de andere ge-

meenten, waarbij men binnen enkele dagen contact probeert op te nemen.  

 

TABEL 3.19: VERGELIJKING UITKOMSTEN BEZWAARSCHRIFTEN*
74

 

uitkomst amersfoort apeldoorn groningen arnhem breda 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 201 2012 2011 2012 

Deels(gegrond) 10% 21% 16% 9% 6% 16% 3% 3% 9% 13% 

Ongegrond 62% 48% 34% 45% 37% 43% 48% 38% 37% 42% 

Ingetrokken 16% 16% 33% 29% 42% 27% 13% 23% 48% 37% 

Niet ontvankelijk 11% 12% 9% 12% 8% 14% 25% 10% 5% 9% 

*De percentages in de tabel hebben betrekking op de besluiten op bezwaar die in 2011 en 2012 zijn genomen. 

Deze besluiten kunnen ook zijn genomen ten aanzien van bezwaarschriften van voor de onderzoeksperiode, 

2010 en eerder. Arnhem vormt een uitzondering, daarbij is in 2011 gerapporteerd over de afhandeling van de in 

dat jaar ingekomen bezwaren. Den Bosch is niet meegenomen in deze vergelijking, omdat het beschikbare cij-

fermateriaal onduidelijk is. 

 

                                                           
71

 N=152 
72

 N=94 
73

 Bron: cijferoverzichten afdeling bezwaar en beroep sociale zaken. 
74

 Bron: cijferoverzichten gemeenten. 
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De afhandeling van een bezwaarschrift kost gemiddeld € 1055.
75

 In dit bedrag zit het salaris 

van de medewerker administratieve ondersteuning, de jurist, de senior jurist en de kosten 

van de externe inhuur. De kosten van de wethouder en de burgemeester zijn niet verwerkt 

in dit bedrag. 

 

In 2011 was het percentage van bezwaarmakers dat in beroep ging 18%. In 2012 betrof dit 

percentage 11%. 

3.4.5. Voorkomen van bezwaren 

Communicatie 

Het is onduidelijk of er wordt gebeld bij het nemen van een negatief primair besluit. Wel 

nemen de medewerkers van juridische zaken telefonisch contact op met degene die be-

zwaar heeft gemaakt. Het streven is dit binnen twee weken na ontvangst van het bezwaar-

schrift te doen. 

 

Van de respondenten
76

 geeft 45% aan dat er persoonlijk contact is opgenomen naar aanlei-

ding van het indienen van het bezwaarschrift, 15% weet niet meer of dat is gebeurd. Bij 38% 

is er telefonisch contact geweest en bij 7% van de respondenten is er gemaild door de ge-

meente. 58% is (zeer) tevreden over dit eerste contact. Slechts 16% is (zeer) ontevreden 

over dit contact. De mensen die zich nog kunnen herinneren dat er contact is opgenomen 

geven een verdeeld beeld over hoe snel dat is gebeurd. Dit is te zien in onderstaande tabel. 

TABEL 3.20: WANNEER BENT U GEBELD/GEMAILD NA INDIENING VAN UW BEZWAARSCHRIFT? 

(N=81)
77

 

 Percentage 

Binnen één of enkele dagen 5% 

Binnen een week 11% 

Binnen twee weken 11% 

Binnen een maand 15% 

Na langer dan een maand 12% 

Weet niet meer 46% 

 

Van de respondenten vindt 55% dat het besluit is geschreven in duidelijke taal, 15% vindt 

dat niet. De toon van het besluit wordt door 42% van de respondenten goed gevonden. 

Bijna een kwart (23%) vond de toon niet goed.
78

 

 

Het telefoongesprek heeft meerdere functies. Allereerst wordt aanvullende informatie over 

de bezwaren verkregen van bezwaarmaker. De bezwaarmaker kan zijn emoties kwijt en er 

wordt uitleg gegeven over de procedure hetgeen van belang is in het kader van de verwach-

tingen van bezwaarmakers daarover. In dit gesprek wordt gevraagd of de bezwaarmaker 

behoefte heeft aan een hoorzitting. Toepassing van de antwoordkaartmethode
79

 is daarom 

overbodig en gebeurt niet in Amersfoort. 

 

                                                           
75

 Bron: kosten berekend aan de hand van informatie aangeleverd door de afdeling. 
76

 N=177 
77

 Bron: vragenlijstonderzoek in kader van rekenkameronderzoek. 
78

 N=52-53 
79

 De antwoordkaartmethode houdt in dat de gemeente de indiener van een bezwaarschrift per brief kan wijzen op zijn recht 

te worden gehoord, met het verzoek door het retourneren van een bijgevoegde gefrankeerde antwoordkaart of telefonisch 

binnen een bepaalde termijn aan te geven of hij van dat recht gebruik wil maken. 
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Een aantal jaren geleden is er een cursus adviesvaardigheden gevolgd door alle medewer-

kers van de afdeling. Daarbij is telefonisch contact ook aan de orde gekomen. 

 

Regelmatig heeft de bezwaarmaker na een dergelijk telefoongesprek geen behoefte meer 

aan een hoorzitting. Er wordt van het telefonisch gesprek wel een interne notitie gemaakt, 

maar deze wordt niet verstuurd naar de bezwaarmaker. Advocaten worden vrijwel nooit 

gebeld, omdat volgens de geïnterviewden heeft geleerd dat een dergelijk telefoongesprek 

bij hen geen zin heeft. 

Leereffect 

De rol van de ambtenaar van de vakafdeling is bij de bezwaarbehandeling beperkt. Zoals 

hiervoor is aangegeven is bij het horen in het algemeen geen vertegenwoordiger van de 

vakafdeling aanwezig. Volgens de geïnterviewden heeft dit geen nadelig effect op het leer-

effect. De juristen van juridische zaken hebben periodiek overleg met de vakafdelingen over 

onder andere de bezwaarbehandeling. Eens per kwartaal ontvangen de vakafdelingen een 

cijfermatig overzicht van de bezwaarschriften met betrekking tot hun afdeling. Sommige 

afdelingen willen gedetailleerde informatie, andere afdelingen worden meer op hoofdlijnen 

van informatie voorzien.  

Tevredenheid 

Het gemiddelde rapportcijfer dat voor de procedure wordt gegeven is een 5,4. Van de res-

pondenten is 42% (zeer) ontevreden over de procedure en 33% is (erg) tevreden. De men-

sen van wie het bezwaar gegrond is verklaard geven veelal aan dat zij tevreden zijn met de 

procedure, de mensen van wie het bezwaar ongegrond is verklaard zijn veelal ontevreden. 

Bij deze categorie bezwaren zijn er echter ook een aantal mensen die tevreden zijn over de 

procedure, ondanks dat hun bezwaar ongegrond is verklaard (11%) en mensen die ontevre-

den zijn, ondanks dat hun bezwaar gegrond is verklaard (6%).
80

 

3.5  Klachten 

3.5.1. Aantallen 

Volgens de Verordening voor de klachtbehandeling 2012 Amersfoort wordt onder een 

klacht verstaan ‘elke mondelinge of schriftelijke (waaronder digitale) uiting van ongenoegen 

over het doen of laten van gemeentelijke bestuursorganen en onder verantwoordelijkheid 

van deze bestuursorganen werkzame personen’. Binnen de gemeente Amersfoort is de af-

spraak gemaakt dat het begrip klacht ruim wordt geïnterpreteerd.  

 

In de jaren 2011 en 2012 zijn de volgende aantallen klachten ingediend. 

 TABEL 3.21: KLACHTEN  AANTALLEN
81

  
2011 2012 

117 119 
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 N=66 
81

 Bron: Burgerjaarverslag Amersfoort 2011, Jaarverslag Amersfoort 2012. 
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Per jaar zijn er circa een miljoen klantcontacten volgens de geïnterviewden. Het aantal 

klachten dat binnenkomt op dit grote aantal contacten is volgens de geinterviewden te 

overzien. Een groot deel van de klachten hebben betrekking op de bejegening van de 

klantmanagers van Sociale zekerheid en op termijnen, informatieverstrekking en dienstver-

lening van de afdeling Stedelijk beheer en ontwikkeling. 

 

In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel klachten per 1000 inwoners in de verschillen-

de gemeenten worden ingediend. Amersfoort scoort de vierde plaats met een gemiddelde 

van ongeveer 0,8 klachten per 1000 inwoners.  

TABEL 3.22: VERGELIJKING AANTAL KLACHTEN PER 1000 INWONERS  

gemeente 2011 2012 

Amersfoort 117 (0,79) 119 (0,8) 

Apeldoorn 95 (0,6) 95 (0,6) 

Arnhem 207 (1,38) 295 (1,96) 

Breda 89 (0,5) 126 (0,7) 

Den Bosch 153 (1,07) 141 (0,99) 

Groningen 274 (1,4) 229 (1,17) 

 

Van de respondenten
82

 diende bijna de helft een klacht in omdat men serieus genomen 

wilde worden (47%). Bijna een kwart (23%) wilde bereiken dat excuses zou worden aange-

boden en 30% wilde dat er een andere beslissing werd genomen. 

 

Wanneer de indiener niet tevreden is over de manier waarop de gemeente de klacht heeft 

behandeld kan hij/zij naar de ombudsman. Tot 2012 kende de gemeente Amersfoort een 

eigen ombudsman. De gemeente had zich aangesloten bij de gemeentelijke ombudsman 

van Utrecht. De gemeentelijke ombudsman hield in 2011 negen maanden wekelijks een 

inloopspreekuur op het stadhuis. Daarbij werd elke klacht geregistreerd, ook klachten die 

niet voor de gemeente Amersfoort bedoeld waren, maar bijvoorbeeld het UWV of de poli-

tie. In 2011 betrof het 94 klachten. Per 1 januari 2012 is de gemeentelijke ombudsman ge-

stopt. Er is toen voor gekozen om weer aan te sluiten bij de Nationale ombudsman. De Na-

tionale ombudsman registreert alleen de klachten die daadwerkelijk betrekking hebben op 

de gemeente Amersfoort zelf. Burgers kunnen pas bij de Ombudsman terecht als ze eerst 

een klacht hebben ingediend bij de gemeente. Bij de Gemeentelijke ombudsman kwamen 

ook klachten binnen die nog niet eerder door de gemeente waren behandeld, bij de Natio-

nale ombudsman gebeurt dat veel minder. Ook dat verklaart waarom er in 2012 minder 

klachten werden ingediend. Deze twee redenen zijn de oorzaak van een nogal forse daling 

van klachten in 2012. In dat jaar kwamen namelijk 48 klachten binnen bij de Nationale om-

budsman. Er is in 2012 geen rapport uitgebracht over ingediende klachten door de Nationa-

le ombudsman. Wel is er een enkele keer bemiddeld tussen burger en de gemeente. De 

Nationale ombudsman heeft een vast aanspreekpunt binnen de gemeente. Zij zet vragen 

met betrekking tot klachten en eventuele doorgestuurde klachten verder uit in de gemeen-

te. 

3.5.2. Horen 

Er is een procesbeschrijving opgesteld voor de afhandeling van klachten: ‘Klachtafhandeling 

door gemeente en Nationale ombudsman’. Hierin staat dat klachtcoördinatoren de klacht 

afhandelen en binnen twee weken telefonisch (of als dat niet lukt per mail) contact opne-

men met de klager. In sommige gevallen wordt dit gedaan door de leidinggevende van het 
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 N=57 
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team waar de klacht betrekking op heeft. Dit ter beoordeling van de klachtcoördinator.
 83

  Er 

zijn klachtcoördinatoren bij Maatschappelijke ontwikkeling
84

, Stedelijke ontwikkeling en 

beheer, het Klantcontactcentrum en Burgerzaken, Concern en de Griffie. Het aantal klach-

ten dat bij concern en griffie binnenkomt is minimaal (een à twee klachten per jaar). De 

afhandelingswijze verschilt per afdeling. De beschreven afhandelingswijzen zijn mogelijk 

volgens de procesbeschrijving. 

Maatschappelijke ontwikkeling, KCC en Burgerzaken 

Bij de afdeling klantbeheer Sociale zekerheid, het Klantcontactcentrum en Burgerzaken 

wordt de indiener volgens de geïnterviewden altijd binnen een paar dagen (bij voorkeur 

dezelfde dag) gebeld door de teamleider. De klant wordt vervolgens, als hij daar prijs op 

stelt, uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Dit wordt nooit hoorzitting genoemd. Het 

persoonlijke gesprek wordt gevoerd door de leidinggevende van het team (de behandelaar) 

waarop de klacht betrekking heeft. Wanneer er een oplossing is gevonden wordt er een 

afhandelingsbrief verstuurd, tenzij de klager aangeeft hier geen prijs op te stellen. Voor 

deze afhandelingsbrief bestaat een format. Volgens de geïnterviewden wordt altijd gezocht 

naar een oplossing, ook als de klacht niet gegrond is. 

Stedelijke ontwikkeling en beheer 

De klachtbehandeling bij de sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer kan in twee vormen 

onderverdeeld worden. De eerste vorm betreft de formele klachtafhandeling, waarbij een 

hoorzitting o.l.v. de directeur SOB plaatsvindt en de eindbeoordeling van de klacht per brief 

aan klager wordt gestuurd. De tweede, meest voorkomende vorm, heeft een informeler 

karakter. In deze procedure staat telefonisch en mailcontact voorop. De klager dient expli-

ciet en desgevraagd te kennen te geven dat hij geen formele procedure wenst. Deze proce-

dure eindigt zodra de klager dat aangeeft. Afhankelijk van wat klager wenst, kan een schrif-

telijke vastlegging (per e-mail of brief) van het eindresultaat volgen. Gemiddeld wordt deze 

procedure binnen de termijn van zes weken afgerond. 

Algemeen 

In de begroting 2013 is het streven opgenomen bij 90% van de klachten binnen twee weken 

telefonisch contact op te nemen. Van de respondenten
85

 geeft 67% aan dat er contact is 

opgenomen naar aanleiding van de klacht (49% is gebeld en 18% is gemaild); 6 % weet niet 

meer of dit is gebeurd. 56%  geeft aan dat er binnen twee weken contact is opgenomen.
86

 In 

de tabel hierna staat omschreven wanneer er contact is opgenomen na het indienen van de 

klacht. 
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 Bron: werkprocesomschrijving  ‘Klachten door gemeente en Nationale ombudsman’ mei 2013. 
84

 Verantwoordelijk voor alle klachten binnen de sector Maatschappelijke Ontwikkeling, met uitzondering van Publieksdiensten 

(Burgerzaken en Klantcontactcentrum). 
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 N=51 
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 N=34 
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Tabel 3.24: Wanneer is er met u contact opgenomen naar aanleiding van het 

indienen van uw klacht? (N=34)
87

 

 Percentage 

Binnen één of enkele dagen 6% 

Binnen een week 12% 

Binnen twee weken 38% 

Binnen een maand 21% 

Na langer dan een maand 6% 

Weet niet meer 18% 

 

Het resultaat van dit eerste contact was volgens ruim een derde van deze respondenten dat 

de klacht was opgelost. In de overige gevallen heeft een persoonlijk gesprek of een hoorzit-

ting plaatsgevonden. Dit is weergeven in onderstaande tabel. 

TABEL 3.25: WAT WAS HET RESULTAAT VAN DIT EERSTE CONTACT? (N=34)
88

 

 Percenta-

ge 

De klacht was opgelost en ik stelde geen prijs op bevestiging in de vorm van een brief 

of e-mail 

24% 

De klacht was opgelost en ik stelde wel prijs op bevestiging in de vorm van een brief 

of e-mail 

12% 

Ik wilde graag een persoonlijk gesprek 44% 

Ik wilde graag een hoorzitting 21% 

Horen 

Er zijn weinig respondenten die de vraag met betrekking tot het horen hebben beantwoord. 

Het beeld dat ontstaat uit de antwoorden loopt uiteen. Enerzijds hebben mensen het als 

waardevol ontvangen, anderzijds zijn er mensen die erg ontevreden waren.
89

 

Persoonlijk gesprek 

Van de negen respondenten die aangeven dat er een persoonlijk gesprek heeft plaatsge-

vonden vonden vier personen het gesprek waardevol, drie personen vonden dit niet. De 

vraag hoe tevreden men was over het gesprek wordt door vijf personen beantwoord met 

‘erg ontevreden’. 

3.5.3. Termijnen 

De afhandeltermijn voor klachten is zes weken. Aangegeven is dat het om verschillende 

redenen niet altijd lukt om klachten tijdig te behandelen, bijvoorbeeld omdat men de indie-

ner niet kan bereiken. In 2012 was er in 37% van de gevallen sprake van een termijnover-

schrijding. De behandelaar informeert de klager hier wel over, maar de termijn wordt niet 

formeel verdaagd. De reden hiervan is dat bij klachtbehandeling het relatieherstel centraal 

wordt gesteld en dat een brief over het verdagen van de beslistermijn opnieuw zou kunnen 

zorgen voor een afstand tussen klager en gemeente. Wanneer de termijn met vier weken 

verdaagd zou worden zou 90% van alle klachten in 2012 binnen de termijn (tien weken) zijn 
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 Bron: vragenlijstonderzoek in kader van rekenkameronderzoek. 
88

 Idem. 
89

 Van de tien respondenten vonden slechts twee mensen de zitting waardevol. Van de zeven mensen voelden twee zich 

serieus genomen. Zes van de negen mensen vonden dat zij hun standpunt goed hadden kunnen verduidelijken. Vijf van de acht 

mensen vonden dat hun klacht niet objectief werd behandeld en zes mensen vonden dat degenen die de klacht behandelde(n) 

niet onafhankelijk was/waren. 
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afgehandeld. Gemiddeld is de afhandelingstermijn van klachten vijf weken. Van de respon-

denten vindt 68% dat het te lang duurde voor de klacht was afgehandeld.
90

 51% vindt dat 

men niet goed is geïnformeerd over de verwachtte duur voorafgaand aan de procedure.
91

 

Een even groot deel vindt niet dat zij tijdens de procedure goed op de hoogte gehouden zijn 

van de voortgang. 

3.5.4. Uitkomst 

TABEL 3.26: UITKOMST KLACHTENPROCEDURE
92

 

 2011 2012 

(Gedeeltelijk) gegrond 38% 37% 

Ongegrond 31% 33% 

Ingetrokken/ andere oplossing 31% 29% 

 

 

In onderstaande tabel zijn de uitkomsten van de klachten in  Amersfoort met die van andere 

gemeenten vergeleken. Hieruit blijkt dat in de gemeente Amersfoort het percentage (ge-

deeltelijk) gegrondverklaringen in Amersfoort vergelijkbaar is met dat van andere gemeen-

ten. 

TABEL 3.27: VERGELIJKING UITKOMSTEN KLACHTEN*
93

 

 amersfoort apeldoorn arnhem den bosch 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

(Gedeeltelijk) gegrond 38% 37% 35% 45% 31% 36% 53% 46% 

Ongegrond 31% 33% 30% 35% 29% 25% 42% 38% 

Ingetrokken/ Andere oplos-

sing** 

31% 29% 33% 20% 4% 2% - - 

*van de gemeente Groningen zijn de gegevens met betrekking tot afdoening niet bekend, van de gemeente 

Breda is van een groot deel van de klachten niet bekend hoe deze zijn afgehandeld, deze percentages zijn der-

halve niet meegenomen in de vergelijking. 

**bijvoorbeeld bemiddelen tussen klager en andere partij of tegemoetkoming in de kosten 

 

 

Zowel de Nationale ombudsman als de gemeentelijke ombudsman geven aan dat de ge-

meente Amersfoort zich positief onderscheidt van andere gemeenten met betrekking tot 

klachtbehandeling. In Amersfoort komen er relatief weinig klachten binnen bij de ombuds-

man. Verder is de informatieverstrekking aan burgers en aan de ombudsman  beter dan in 

andere gemeenten. 

 

Door het merendeel van de respondenten
94

 (63%) wordt aangegeven dat zij er niet op zijn 

gewezen door de gemeente dat men de klacht, nadat deze is behandeld door de gemeente, 

ook kan indienen bij de ombudsman. 

 

De kosten van het behandelen van een klacht variëren sterk. Dit komt door de aard van de 

klachten die de verschillende sectoren/diensten ontvangen. Publieksdiensten ontvangt 

doorgaans de meest eenvoudige klachten (bijvoorbeeld vermissingsleges). In zo’n geval is 
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 N=40 
91

 N=41 
92

 Bron: cijferoverzichten geleverd door klachtcoördinator. 
93

 Bron: cijferoverzichten gemeenten. 
94

 N=40 
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met een kort dossieronderzoek, een gesprek met de behandelend ambtenaar en telefoon-

gesprek met de klager  doorgaans de lucht geklaard en de klacht opgelost. De sector Stede-

lijke ontwikkeling en beheer ontvangt over het algemeen de meest complexe klachten. Deze 

klachten vragen om een veel uitgebreidere aanpak waarbij uitgebreid dossieronderzoek, 

overleg met meerdere collega’s, rapportage en soms een hoorzitting (gehouden door de 

directeur) onderdeel uitmaken van de procedure. De complexiteit (en daarmee gepaard 

gaande de afhandeltijd en -kosten) van de klachten van de andere sectoren/diensten zitten 

tussen deze twee uitersten in. Hieronder een overzicht van de kosten per soort klacht in 

2012. 

TABEL 3.28: KOSTEN AFHANDELING KLACHT 2012
95

 

AFDELING KOSTEN PER KLACHT 

Juridische zaken € 357 

Concern € 553 

Stedelijke ontwikkeling en beheer € 929 

Sociaal domein € 299 

Publieksdiensten € 120 

Griffie € 167 

 

 

3.5.5. Voorkomen van klachten 

Communicatie 

De gemeente  Amersfoort ziet klachtbehandeling als een kans om de relatie met de burger 

te herstellen en elke klacht wordt beschouwd als een leermoment. Men wil dat de burger 

na afloop een tevreden gevoel heeft, of hij nu gelijk heeft gekregen of niet. Succesvolle 

klachtbehandeling heeft volgens de coördinatoren vooral te maken met dat burgers zich 

gehoord willen voelen. Er is volgens de geïnterviewden de afgelopen jaren veel aandacht 

geweest voor klantcontact binnen de gemeente. Er zijn diverse cursussen geweest om de 

communicatie met de burger te verbeteren. 

Leereffect 

Er vindt pas na het persoonlijke gesprek met de indiener van de klacht een terugkoppeling 

plaats met de medewerker waartegen de klacht was gericht. Op deze manier kan de team-

leider onbevangen het gesprek voeren, omdat hij niet voorafgaand aan het persoonlijk ge-

sprek met de indiener heeft gesproken met de klantmanager. De bedoeling van de terug-

koppeling is dat de klantmanager lering trekt uit de klacht. De klachtbehandelaar en 

klantmanager bekijken samen hoe een dergelijke klacht in de toekomst kan worden voor-

komen.  

Eens per kwartaal is er een overleg met alle klachtcoördinatoren. In sommige gevallen leidt 

een klacht tot een aangepast werkproces. 

Tevredenheid 

Het gemiddelde rapportcijfer dat vanuit de enquête voor de klachtprocedure wordt gegeven 

is een 4. Van de respondenten geeft 28% een 1 voor de klachtprocedure. 37% geeft een 

voldoende. Met betrekking tot de tevredenheid geeft 58% aan (zeer) ontevreden te zijn 

over de procedure en 26% is (erg) tevreden. Van de achttien personen bij wie de klacht 

(deels) gegrond is verklaard is een derde niet tevreden over de klachtprocedure. 
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 Bron: overzicht geleverd door de klachtcoördinatoren, berekeningen onbekend. 
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4. Analyse 

 

4.1.1  

4.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksbevindingen geanalyseerd. In paragraaf 4.2.1 wordt 

gekeken naar de oplossingsgerichte behandeling van de gemeente Amersfoort. In paragraaf 

4.2.2 wordt besproken in hoeverre er in de gemeente Amersfoort lering wordt getrokken uit 

de bezwaarschriften en klachten. In 4.2.3 komt de tijdigheid van de afhandeling van bezwa-

ren en klachten aan de orde. Vervolgens wordt er in paragraaf 4.2.4 gekeken naar de tevre-

denheid over de procedures van bezwaarmakers en klagers. 

4.2  Bezwaarbehandeling in Amersfoort nader bekeken 

In deze paragraaf wordt de behandeling van bezwaarschriften en klachten door de gemeen-

te Amersfoort geanalyseerd. Hierbij wordt eveneens ingegaan op verschillen tussen de di-

verse soorten bezwaren en klachten.  

 

In vergelijking tot andere gemeenten valt met name op dat het aantal algemene en sociale 

zekerheidsbezwaren dat (deels) gegrond wordt verklaard hoog is in vergelijking tot andere 

gemeenten. Of dit betekent dat de primaire besluiten in Amersfoort van mindere kwaliteit 

zijn dan die in andere gemeenten kan echter niet zondermeer worden geconcludeerd. Wel 

is van belang dat bij de bezwaarschriften sociale zekerheid de geïnterviewden aangeven dat 

matige primaire besluiten inderdaad de oorzaak zijn van het hoge aantal gegronde bezwa-

ren. 
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4.2.1. Oplossingsgerichte behandeling 

Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven hecht de gemeente Amersfoort aan goede dienstverle-

ning. Een goede communicatie (duidelijke toelichting geven, heldere verwachtingen schep-

pen  en goed luisteren wat de burger aangeeft) is daarbij van groot belang, zo is ook aange-

haald tijdens de voor dit rekenkameronderzoek gehouden interviews. Uit onderzoek
96

 blijkt 

dat goede communicatie niet alleen leidt tot kwalitatief betere besluiten, maar ook tot gro-

tere tevredenheid bij degenen tot wie de besluiten zijn gericht. Dat is zelfs het geval wan-

neer die besluiten niet (helemaal) tegemoet komen aan de wensen van de betrokkenen. 

Deze bevinding is in lijn met de resultaten van onderzoek naar de effecten van de, door de 

burger ervaren, eerlijkheid en rechtvaardigheid (procedurele rechtvaardigheid). Centraal 

daarbij staat het inzicht dat mensen het belangrijk vinden dat ze fair – eerlijk – worden be-

handeld.
97

 De behandeling van een bezwaarschrift of klacht wordt als eerlijk beschouwd als 

aan een aantal voorwaarden is voldaan. In de eerste plaats is van belang dat betrokkenen 

voldoende uitleg en informatie hebben. In de tweede plaats is van belang dat degenen die 

bij een procedure betrokken zijn, hun verhaal kunnen doen (‘voice’). Naast informatie en 

‘voice’ is van belang dat betrokkenen zich met respect behandeld voelen en het idee heb-

ben dat de functionarissen met wie ze te maken hebben deskundig en onbevooroordeeld 

zijn. Naarmate de ervaren procedurele rechtvaardigheid groter is, is ook de kans groter dat 

de uitkomst van de procedure wordt aanvaard.
98

  

 

Gelet op hetgeen hiervoor over communicatie is aangegeven, bestaat het conflicthante-

ringspalet van een bestuursorgaan idealiter niet alleen uit de reguliere Awb-procedures 

maar ook uit een aantal informele interventies en vormen van informeel overleg. Hierbij 

gaat het dan om telefonisch overleg, een keukentafelgesprek, een informeel overleg al dan 

niet met een onafhankelijk gespreksleider of mediation. Wanneer burger en overheid nog 

niet elkaars tegenstanders zijn kan telefonisch overleg worden gevoerd, een keukentafelge-

sprek worden gehouden of een informeel overleg plaatsvinden. Het gaat dan bijvoorbeeld 

om bezwaren of klachten met betrekking tot bejegening, een administratieve fout of waar-

bij in eerste aanleg onvoldoende rekening werd gehouden met de bijzondere situatie waarin 

de burger verkeert. Is er sprake van wantrouwen of een escalatiegraad waardoor de burger 

de overheid als tegenstander ervaart dan is informeel overleg met een onafhankelijk ge-

spreksleider of mediation geschikter. Als beide partijen niet meer bereid zijn om te overleg-

gen om mogelijke oplossingen te verkennen, komen de bezwaaradviescommissie en be-

stuursrechter in beeld.
99

 

 

In de gemeente Amersfoort wordt getracht na ontvangst van een klacht of bezwaar telefo-

nisch contact op te nemen met de indiener, maar de nadruk ligt op de reguliere Awb-

behandeling van bezwaarschriften en klachten. Het persoonlijke contact met de indiener 

vindt, behalve bij klachtafhandeling, niet consequent plaats – ingeschat wordt of het ‘zinvol’ 

is en bij professionele gemachtigden gebeurt het niet – en het gebeurt vrij laat (de norm is 

binnen twee weken)  na ontvangst van het bezwaarschrift of de klacht. 

 

Met betrekking tot WOZ-bezwaren doet Amersfoort mee aan de pilot ‘Doorbraak WOZ’. 

Hierbij konden geselecteerde inwoners op internet een voormelding van hun woning bekij-

ken. De pilot laat bemoedigende resultaten zien, het blijkt dat in Amersfoort en de andere 
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pilot-gemeenten
100

 het aantal bezwaren van woningeigenaren in het pilotgebied na een 

voormelding daalt. 

4.2.2. Leren van bezwaren en klachten 

Van bezwaren en klachten moet worden geleerd. Dat is althans één van de doelen van de 

bezwaar- en klachtprocedure van de Awb. In dit kader is het dan ook opvallend dat cijferma-

tige informatie over aantallen bezwaarschriften en klachten, de uitkomsten daarvan en de 

kosten door niet alle organisatieonderdelen eenvoudig aan de onderzoekers konden wor-

den aangeleverd. Om te kunnen sturen op de behandeling van bezwaren en klachten dient 

deze informatie aanwezig te zijn. Er is geen sprake van een gestructureerde periodieke eva-

luatie van de bezwaar- en klachtbehandeling. Jaarverslagen worden, behalve bij de klacht-

afhandeling, niet opgesteld. Bestuurders geven aan dat zij behoefte hebben aan inzicht in 

de aantallen bezwaren en klachten die per jaar worden ontvangen en de uitkomsten daar-

van. De adviescommissie sociale zekerheid geeft eveneens aan dat het nuttig zou zijn perio-

diek te overleggen met het management en het bestuur.  

 

Opvallend bij zowel de sociale zekerheidszaken als de algemene bezwaarschriften is het 

hoge aantal gegrondverklaringen. Er zijn signalen dat dit te maken kan hebben met de kwa-

liteit van de primaire besluiten. In dat kader is het een gemiste kans ten aanzien van concre-

te bezwaren  dat vertegenwoordigers van de vakafdelingen nauwelijks worden betrokken bij 

de bezwaarbehandeling.  Bij zowel de sociale zekerheidsbezwaren als de algemene bezwa-

ren is een vertegenwoordiger van de vakafdeling niet aanwezig bij het horen. Bij sociale 

zaken wordt voorafgaand aan de hoorzitting bij de commissie een toelichting in reactie op 

de bezwaren opgesteld. Dit gebeurt niet door de ambtenaar van de vakafdeling, maar door 

een medewerker bezwaar en beroep, waarbij de vakambtenaar nog wel geconsulteerd 

wordt. Opvallend is dat deze toelichting alleen aan de commissie en niet aan bezwaarmaker 

wordt gestuurd.  

 

Van de klagers en bezwaarmakers die de enquête in het kader van dit onderzoek hebben 

ingevuld, merkt een aantal op niet het gevoel te hebben dat de klacht of het bezwaar effect 

heeft op hoe de gemeentelijke organisatie in de toekomst met een dergelijk besluit om zal 

gaan. 

 

Naast de vraag of inhoudelijk gezien wordt geleerd van klachten en bezwaren, is het ook de 

vraag of men binnen de gemeente leert van elkaars behandelwijze. Zoals aangegeven is 

gekozen voor differentiatie in de behandeling van bezwaarschriften en klachten. Bij Woz-

bezwaren wordt ambtelijk gehoord, bij sociale zaken gebeurt dit door een externe commis-

sie en bij algemeen juridische zaken is het over het algemeen de niet betrokken bestuurder 

die de hoorzitting leidt. Waarom in het verleden is gekozen voor de betreffende behande-

lingswijze is niet altijd meer duidelijk. Wel geven personen die zijn geïnterviewd in het kader 

van dit rekenkameronderzoek van de verschillende organisatieonderdelen (SoZa, AZ, WOZ) 

aan achter de eigen werkwijze te staan. Er lijkt op het gebied van bezwaarafhandeling nau-

welijks intervisie plaats te vinden tussen de verschillende organisatieonderdelen. Wat de 

medewerkers van de verschillende organisatieonderdelen van elkaar kunnen leren, is geen 

onderwerp van gesprek. Bij klachtafhandeling is er wel overleg tussen de klachtcoördinato-

ren.  

4.2.3. Tijdigheid  

De tijdigheid van de besluitvorming is, met uitzondering van bij de WOZ-bezwaren, bij de 

andere bezwaren en ook de klachten een aandachtspunt. Bij de klachten zou negentig pro-
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cent van de klachten tijdig zijn behandeld, wanneer besloten was de beslistermijn te verda-

gen. Er is echter bewust voor gekozen dit niet te doen, omdat een brief over het verdagen 

van de beslistermijn zou kunnen zorgen voor een verwijdering tussen klager en gemeente 

en dit is begrijpelijk. Bij klachten met betrekking tot Stedelijke ontwikkeling en beheer wordt 

de afhandelingstermijn wel schriftelijk met vier weken verlengd als duidelijk is dat zes we-

ken niet voldoende is om de klacht te behandelen. 

 

Bij de bezwaarafhandeling sociale zaken doen zich veel termijnoverschrijdingen voor. De 

beslistermijn wordt daarom al in de ontvangstbevestiging verdaagd van 12 naar 18 weken, 

ondanks dat dit tegen de bedoelingen van de wetgever indruist. In september 2013 is een 

plan van aanpak vastgesteld om de werkvoorraad en het aantal termijnoverschrijdingen 

terug te dringen. Het is opmerkelijk dat dit plan is opgesteld tijdens het rekenkameronder-

zoek, maar wanneer de maatregelen uit dit plan daadwerkelijk worden uitgevoerd, zal dit 

een positief effect hebben op de doorlooptijd van de bezwaarafhandeling. Eén van de maat-

regelen die al eerder is getroffen is het toepassen van een kosten/baten-afweging. Bij deze 

maatregel kunnen grote vraagtekens vanuit het oogpunt van rechtmatigheid en rechtsge-

lijkheid worden gezet. Zo kan het bestuursorgaan op basis van de afweging besluiten tot het 

toekennen van bijstand, terwijl daarop formeel geen recht bestaat. Andere burgers wiens 

aanvraag is afgewezen, maar die geen bezwaar hebben ingediend, blijven met lege handen 

achter en in die zin is dan ook sprake van rechtsongelijkheid. 

4.2.4. Tevredenheid  

Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven blijkt uit landelijk onderzoek dat bezwaarmakers de re-

guliere bezwaarprocedure gemiddeld een 4,8 als cijfer geven. In Amersfoort is het cijfer dat 

bezwaarmakers sociale zaken geven lager dan dit landelijke gemiddelde, de andere cijfers 

zijn hoger. In onderstaande tabel is dit aangegeven. De cijfers zijn fors lager dan de 7,2 die 

de informele aanpak gemiddeld scoort. Klagers geven het rapportcijfer 4. Dit is opvallend, 

omdat zowel de gemeentelijke ombudsman als de contactpersoon van de Nationale om-

budsman hebben aangegeven dat de gemeente Amersfoort zich positief onderscheid van 

andere gemeenten wat betreft de behandeling van klachten. Het zou kunnen dat klagers die 

ontevreden zijn, dit rekenkameronderzoek hebben aangegrepen om alsnog hun onvrede 

duidelijk te maken, terwijl de klagers die tevreden waren over de procedure zich minder 

vaak geroepen voelden om de vragenlijst in te vullen. 

TABEL 4.1: RAPPORTCIJFERS
101

  

   Amersfoort 

 Informele 

aanpak 

Reguliere 

aanpak 

WOZ-

bezwaren 

Soza-

bezwaren 

Algemene 

zaken 

Klachten 

cijfer 7,2 4,8 6,2 4,3 5,4 4 
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 Bron: vragenlijstonderzoek in kader van rekenkameronderzoek. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

5.1.1  

5.1  Inleiding 

In dit rapport is verslag gedaan van het rekenkameronderzoek naar de bezwaar- en klacht-

afhandeling in de gemeente Amersfoort.  

In het rekenkameronderzoek stond de volgende vraag centraal: 

In hoeverre is de wijze waarop de gemeente Amersfoort klachten en bezwaren afhandelt 

effectief en efficiënt en in hoeverre zijn klagers en bezwaarmakers tevreden over deze be-

handeling? 

Deze centrale onderzoeksvraag is uitgewerkt in een aantal deelvragen (zie paragraaf 5.2). 

Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden is een document- en dossierstudie verricht, 

zijn interviews gehouden en is een vragenlijstonderzoek verricht onder bezwaarmakers en 

klagers.  

 

In dit hoofdstuk wordt beknopt antwoord gegeven op de verschillende onderzoeksvragen 

(paragraaf 5.2). De bevindingen worden getoetst aan het normenkader (zie paragraaf 5.3), 

er worden conclusies getrokken en er wordt een antwoord op de onderzoeksvraag gegeven 

(paragraaf 5.3). In paragraaf 5.4 worden de aanbevelingen gegeven. 

5.2  Beantwoording onderzoeksvragen 

Hieronder worden de onderzoeksvragen opgesomd en beantwoord.  

5.2.1. Aantallen en kosten 

 

1. Hoeveel bezwaarschriften heeft de gemeente Amersfoort in 2011 en 2012 ontvangen? 

De gemeente Amersfoort heeft in de jaren 2011 en 2012 de volgende aantallen bezwaar-

schriften en klachten ontvangen. 



REKENKAMERONDERZOEK AFHANDELING VAN KLACHTEN EN BEZWAREN GEMEENTE AMERSFOORT 

43 

 

 

TABEL 5.1: AANTAL BEZWAARSCHRIFTEN EN KLACHTEN* 

 WOZ-BEZWAREN** SOCIALE ZAKEN ALGEMENE ZAKEN KLACHTEN 

2011 1276 (1747) 396 493 117 

2012 1400 (1827) 371 647 119 

TOTAAL  2676 (3574) 767 1140 236 

*Bron: cijferoverzichten afdelingen. 

**Op de afdeling wordt voornamelijk gewerkt met ‘belastingobjecten’. In deze tabel is aangegeven hoeveel 

bezwaarschriften in 2011 en 2012 zijn ingediend en tussen haakjes op hoeveel belastingobjecten deze bezwaar-

schriften betrekking hadden. 

 

 

2. Welke wijze van afhandeling is voor welk deel daarvan gekozen? 

 

De wijze van behandeling van de verschillende bezwaarschriften en klachten verschilt per 

terrein. Bij de WOZ-bezwaren wordt ambtelijk gehoord. De bezwaarmaker moet een ver-

zoek doen gehoord te worden. Het horen bij sociale zaken gebeurt door een externe com-

missie, die vervolgens adviseert over het ingediende bezwaarschrift. Bij de algemene be-

zwaren geschiedt het horen in principe door een bestuurder. Bij eenvoudige 

bezwaarschriften of veel gelijksoortige zaken die in korte tijd moeten worden behandeld, 

wordt ook wel ambtelijk gehoord. Bij klachten hoort de klachtcoördinator of de leidingge-

vende van het team waar de klacht betrekking op heeft. 

 

 

3. Wat waren de uitkomsten van de klacht- en bezwaarprocedures? 

De uitkomsten van de procedures staan in de onderstaande tabel. 

TABEL 5.2: UITKOMSTEN BEZWAARSCHRIFTEN EN KLACHTEN 

UITKOMST WOZ (% woningen 

en % niet-woningen) 

Sociale bezwaren Bezwaren algemeen Klachten 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Deels (gegrond) 46%/51% 49%/29% 32% 22% 10% 21% 38% 37% 

Ongegrond 54%/49% 46%/71% 42% 44% 62% 48% 31% 33% 

(Kennelijk) niet ont-

vankelijk 

- - 8% 14% 11% 12% - - 

Ingetrokken - - 15% 15% 16% 16% 31% 29% 

 

 

4. Hoe verhouden de aantallen en de uitkomsten zich tot andere gemeenten? 

• Het percentage gegronde WOZ bezwaren lijkt hoog. Echter, deze getallen verschil-

len weinig van het landelijk gemiddelde. Landelijk lag het percentage bij woningen 

op 53,1%. Bij de niet-woningen zijn de percentages 51% (Amersfoort) ten opzichte 

van 53,9% (landelijk). 

• In vergelijking met andere gemeenten valt verder met name op dat in Amersfoort 

meer algemene en sociale zekerheidsbezwaren (deels) gegrond worden verklaard 

dan in andere gemeenten. Of dit betekent dat de primaire besluiten in Amersfoort 

van mindere kwaliteit zijn dan die in andere gemeenten kan echter niet zonder 

meer worden geconcludeerd. Wel is van belang dat bij de bezwaarschriften sociale 
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zekerheid de geïnterviewden aangeven dat matige primaire besluiten inderdaad de 

oorzaak zijn van het hoge aantal gegronde bezwaren. 

• Het aantal bezwaren dat ingetrokken wordt bij de algemene en sociale zekerheids-

bezwaren ligt (een stuk) lager dan in andere gemeenten. In de gemeenten waar 

wordt ingezet op een snelle informele afhandeling, is het percentage ingetrokken 

bezwaren duidelijk hoger dan in de andere gemeenten. In Amersfoort wordt ook in-

gezet op de informele afhandeling; het streven in Amersfoort is dat er contact 

wordt gelegd binnen twee weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Deze perio-

de is echter langer dan in de andere gemeenten, waar men binnen enkele dagen 

contact opneemt. Het is niet ondenkbaar dat het verschil in ingetrokken bezwaren 

hierdoor veroorzaakt wordt.  

• Met betrekking tot de uitkomsten van klachten blijkt dat in de gemeente Amers-

foort het percentage (gedeeltelijk) gegrondverklaringen vergelijkbaar is met dat van 

andere gemeenten. 

• De behandeling van de WOZ-bezwaren vond in de onderzoeksperiode steeds plaats 

binnen de daarvoor geldende termijn. Bij de andere bezwaren en klachten was in de 

onderzoeksperiode sprake van soms forse termijnoverschrijdingen.  

 

 

5. Wat zijn de kosten van de afhandeling van klachten en bezwaren? 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de kosten die met de behandeling van 

klachten en bezwaren gemoeid zijn.  

TABEL 5.3: GEMIDDELDE KOSTEN BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN EN KLACHTEN (IN EURO’S PER 

STUK) 

 WOZ-BEZWAREN SOCIALE ZAKEN ALGEMENE ZAKEN KLACHTEN 

KOSTEN 73,12 1024 1055 120 tot 929 

 

 

Het bedrag voor sociale zaken is gebaseerd op een eigen berekening waarbij ervan is uitge-

gaan dat alle uren door de juridisch medewerker worden verricht. In de praktijk is dit niet 

het geval en het daadwerkelijke bedrag zal daarom lager zijn. De kosten van de behandeling 

van een klacht lopen sterk uiteen. De behandeling van een klacht Stedelijke ontwikkeling en 

beheer is het duurst, de behandeling van een klacht Publieksdiensten het goedkoopst. 

 

6. Zijn er verschillen in kosten tussen de verschillende manieren van afhandeling van klach-

ten en  bezwaren? 

Zoals blijkt uit tabel 5.3 verschillen de kosten van de afhandeling van de verschillende be-

zwaarschriften. De kosten van de WOZ-bezwaren zijn het laagst. Bij sociale zaken wordt een 

adviescommissie ingeschakeld voor het horen, terwijl dit bij algemene zaken over het alge-

meen door een bestuurder plaatsvindt. De kosten van de afhandeling van beide typen be-

zwaren verschillen echter niet erg, waarbij moet worden opgemerkt dat het bedrag voor 

sociale zaken een maximumbedrag is en dat de uren van de bestuurder niet zijn verdiscon-

teerd in de stuksprijs bij algemene zaken. De kosten van het behandelen van een klacht 

variëren sterk, hetgeen te maken zou hebben met de complexiteit van de klacht. 
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5.2.2. Organisatorische en procedurele inrichting 

 

7. Hoe is de afhandeling van bezwaarschriften en klachten organisatorisch ingericht? 

8. Welke wijzen van klacht- en bezwaarafhandeling hanteert de gemeente? 

Voor een antwoord op beide vragen, wordt verwezen naar het antwoord op vraag 2. De 

wijze waarop bezwaarschriften worden afgehandeld is formeel; de focus ligt op het juridi-

sche geschil.  

 

9. Welke overwegingen spelen een rol bij de beslissing een klacht of bezwaar op een bepaal-

de manier af te handelen? Wie beslist hier uiteindelijk over? 

 

Zoals in paragraaf 5.2.1 al is aangegeven varieert de wijze waarop indieners van bezwaar-

schriften klachten worden gehoord. Welke overwegingen aan deze behandelingswijze ten 

grondslag liggen, is niet meer duidelijk. 

 

10. Wat zijn de ervaringen hiermee binnen de gemeente? 

 

Gekozen is voor differentiatie in de behandeling van bezwaarschriften en klachten. Bij Woz-

bezwaren wordt ambtelijk gehoord, bij sociale zaken gebeurt dit door een externe commis-

sie en bij algemeen juridische zaken is het over het algemeen de betrokken bestuurder die 

de hoorzitting leidt. De geinterviewden van de verschillende organisatieonderdelen geven 

aan achter de eigen werkwijze te staan. De keuze voor de wijze van afhandeling staat niet 

ter discussie. 

 

11. Welke methoden hanteert de gemeente om het aantal bezwaarschriften en klachten te 

beperken? 

Persoonlijk contact met de indiener van een bezwaarschrift en klacht wordt van belang ge-

acht om uitleg te geven over de procedure, de indiener de gelegenheid te geven zijn emo-

ties kwijt te raken en om tot een oplossing van het geschil te komen. De tijd waarbinnen 

telefonisch contact met indieners moet worden opgenomen is bij de sociale en algemene 

bezwaren en bij de klachten twee weken. Bij de WOZ bezwaren is hier geen termijn voor 

bepaald. Vastgesteld is dat niet met alle indieners van bezwaren persoonlijk contact wordt 

gelegd. Redenen voor de organisatie om af te zien van persoonlijk contact is bijvoorbeeld 

wanneer de bezwaarmaker wordt vertegenwoordigd door een advocaat of wanneer de be-

handelend ambtenaar inschat dat bellen niet zinvol is. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om no-

toire bezwaarmakers. 

 

Om bezwaren en klachten te voorkomen tracht de gemeente volgens geïnterviewden het 

niveau van dienstverlening omhoog te brengen en is er door aandacht voor communicatie in 

het algemeen en voor de motivering en kwaliteit van een bestreden besluit in het bijzonder. 

 

12. Zijn de organisatie en de processen zodanig ingericht en is sprake van een zodanige bor-

ging dat een adequate afhandeling van klachten en bezwaren plaats kan vinden? Zo nee, 

waarom niet?  

 

De organisatie en processen zijn niet zodanig ingericht en geborgd dat bij alle organisatie-

onderdelen sprake is van een tijdige besluitvorming. Met uitzondering van bij de WOZ-

bezwaren, is bij de andere bezwaren en ook de klachten sprake van termijnoverschrijdin-

gen. Voor de termijnoverschrijdingen zijn verschillende oorzaken te noemen, zoals een gro-

te werkvoorraad en het niet tijdig verdagen. Om de vele termijnoverschrijdingen bij sociale 
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zaken terug te dringen, is in september 2013 een plan van aanpak vastgesteld. Als de maat-

regelen uit dit plan daadwerkelijk worden uitgevoerd, zal dit een positief effect hebben op 

de doorlooptijd van de bezwaarafhandeling. Eén van de maatregelen die al eerder is getrof-

fen is het toepassen van een kosten/baten-afweging. Bij deze maatregel kunnen grote 

vraagtekens vanuit het oogpunt van rechtmatigheid en rechtsgelijkheid worden gezet. Zo 

kan het bestuursorgaan op basis van de afweging besluiten tot het toekennen van bijstand, 

terwijl daarop formeel geen recht bestaat. Andere burgers wiens aanvraag is afgewezen, 

maar die geen bezwaar hebben ingediend, blijven met lege handen achter en in die zin is 

dan ook sprake van rechtsongelijkheid. 

 

13. Worden met de bezwaar- en klachtafhandeling leereffecten bereikt? Zo nee, waarom niet? 

Het is de vraag in hoeverre van de ingediende bezwaren wordt geleerd gelet op het niet 

altijd aanwezig zijn van sturingsinformatie, het ontbreken van een periodieke evaluatie van 

de bezwaar- en klachtafhandeling in de vorm van een jaarverslag en het gebrek aan perio-

diek overleg bij de sociale en algemene bezwaren. De vertegenwoordigers van de vakafde-

lingen worden nauwelijks betrokken bij de behandeling van deze bezwaren en van intervisie 

tussen de verschillende organisatieonderdelen die zich bezig houden met de behandeling 

van bezwaren lijkt geen sprake te zijn. Bij klachtafhandeling wordt er wel ingezet op een 

leereffect door elke klacht terug te koppelen naar de persoon waartegen deze klacht is ge-

richt en daarbij te kijken hoe een dergelijke klacht in de toekomst kan worden voorkomen. 

Bij de WOZ bezwaren is er sprake van een leereffect in die zin dat, wanneer er veel bezwa-

ren uit een bepaalde wijk komen, dit wordt gezien als een signaal dat bij de herwaardering 

voor het volgende jaar wordt meegenomen. 

 

5.2.3. Meningen en ervaringen van klagers en bezwaarmakers 

 

14. Hoe oordelen de indieners van klachten en bezwaren over de afhandeling ervan? 

 

Klagers geven het rapportcijfer 4 aan de afhandeling van hun klacht.Gegevens over landelij-

ke gemiddelden zijn niet bekend. Wel zijn landelijke cijfers over de waardering van de be-

zwaarprocedure beschikbaar. Uit deze gegevens blijkt dat de waardering van bezwaarma-

kers voor de zogenaamde informele aanpak verschilt van die van de reguliere 

bezwaarprocedure.  

 

Bij de zogenaamde informele aanpak is naast de aandacht voor de juridische invalshoek 

meer aandacht voor de subjectieve kant. Direct nadat het bezwaarschrift door het be-

stuursorgaan wordt ontvangen, wordt bij de informele aanpak contact gezocht met de in-

diener. In de reguliere bezwaarschriftprocedure staat de juridische invalshoek centraal. De 

informele aanpak scoort in het land gemiddeld het rapportcijfer 7,2. Dit cijfer is fors hoger 

dan de 4,8 die bezwaarmakers de reguliere bezwaarprocedure gemiddeld geven. 

 

De cijfers die bezwaarmakers in Amersfoort geven aan de afhandeling zijn een 6,2 (WOZ), 

een 4,3 (Soza) en een 5,4 (algemene zaken). Het cijfer dat bezwaarmakers sociale zaken 

geven is lager dan de 4,8 die landelijk gezien door bezwaarmakers aan de reguliere be-

zwaarprocedure wordt gegeven. Alle cijfers zijn fors lager dan de 7,2 die de informele aan-

pak in het land gemiddeld scoort.  

 

In de volgende tabel is een overzicht gegeven. 
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TABEL 5.5: RAPPORTCIJFERS  

 WOZ-

bezwaren 

Amersfoort 

 Soza-

bezwaren 

Amersfoort 

Algemene 

zaken 

Amersfoort 

Klachten 

 

Amersfoort 

Informele 

aanpak 

landelijk 

Reguliere 

aanpak 

landelijk 

cijfer 6,2 4,3 5,4 4 7,2 4,8 

  

 

14. Door welke factoren worden deze oordelen beïnvloed? 

Bezwaarmakers en klagers zijn vooral negatief over de duur van de procedure in Amers-

foort. Een (ruime) meerderheid van de bezwaarmakers ten aanzien van alle typen bezwaren 

en van de klagers geeft aan dat de procedure te lang duurde en dat men onvoldoende geïn-

formeerd werd over de voortgang. De duidelijkheid en de toon van de besluiten op bezwaar 

van algemene zaken en WOZ worden beter gewaardeerd dan bij sociale zaken. De respons 

bij het vragenlijstonderzoek op het onderdeel “horen” was helaas erg laag. Uit de antwoor-

den van de respondenten blijkt dat verschillende van hen vraagtekens hebben bij de objec-

tiviteit van de persoon c.q. personen die hen hebben gehoord. 

5.2.4. Analyse 

 

15. Wat zijn de verklaringen voor de (positieve dan wel negatieve) bevindingen? 

 

In hoofdstuk 4 zijn de verschillende behandelwijzen met elkaar vergeleken hetgeen resul-

teert in de volgende tabel: 

TABEL 5.6: VERGELIJKING ORGANISATIE 

 WOZ Sociale zaken Algemene zaken Klachten 

Inzicht in aantallen, uit-

komsten, kosten 

+ +/- +/- + 

Tijdigheid + - +/- +/- 

Oplossingsgerichtheid +/- - +/- +/- 

Leereffect + - - +/- 

Tevredenheid burgers + - +/- - 

 

De WOZ-bezwaarmakers zijn het meest tevreden met de bezwaarbehandeling. Zij geven het 

hoogste rapportcijfer voor de procedure. Bovenstaande tabel in ogenschouw nemend, zou 

een verklaring voor hun tevredenheid kunnen worden gevonden in het feit dat het betref-

fende organisatieonderdeel het proces goed op orde heeft, tijdig een besluit op het bezwaar 

neemt, vrij oplossingsgericht werkt en leert van de ingediende bezwaren. Anderzijds zou 

gesteld kunnen worden dat bezwaar maken bij de WOZ-beschikkingen het meest lonend is; 

in ongeveer de helft van de gevallen wordt immers de waarde naar beneden bijgesteld. Uit 

de enquêteresultaten blijkt dat de uitkomst van de procedure van invloed kan zijn op de 

tevredenheid van bezwaarmakers en klagers. De mensen van wie het bezwaar gegrond is 

verklaard, geven aan dat zij tevreden zijn met de procedure, de mensen van wie het be-

zwaar ongegrond is verklaard zijn ontevreden. Alleen bij de algemene bezwaren is er een 

aantal mensen ontevreden over de procedure, ondanks dat het bezwaar gegrond is ver-

klaard en een aantal mensen tevreden over de procedure, ondanks dat hun bezwaar onge-

grond is verklaard.  

 

16. Is de (juridische) kwaliteit van de afhandeling van bezwaarschriften en klachten adequaat? 

De kwaliteit van de afhandeling is niet adequaat daar waar beslistermijnen worden over-

schreden en waar bij sociale zaken een kosten/baten-afweging wordt toegepast. Voor het 



REKENKAMERONDERZOEK AFHANDELING VAN KLACHTEN EN BEZWAREN GEMEENTE AMERSFOORT 

48 

 

overige zijn er geen aanwijzingen dat de kwaliteit tekort schiet. Wel zijn er op basis van het 

hoge aantal gegrondverklaringen in combinatie met uitlatingen van geïnterviewden vraag-

tekens te zetten bij de kwaliteit van de primaire besluitvorming bij sociale zaken. 

5.3  Conclusies 

Na toetsing van de onderzoeksbevindingen aan de normen, kunnen de volgende conclusies 

worden getrokken.  

5.3.1. Effectiviteit 

Norm Conclusie Uitkomst 

Bij de bezwaar- en klachtenaf-

handeling wordt voldaan aan 

de eisen van de Awb en de 

gemeentelijke verordeningen 

 

De bezwaar- en klachtbehandeling voldoet niet 

volledig aan de eisen van wet- en regelgeving. Op 

vrijwel alle terreinen – een uitzondering geldt voor 

de WOZ-bezwaren – doen zich termijnoverschrij-

dingen voor. Het bij voorbaat verdagen van de 

beslistermijnen bij de bezwaarbehandeling sociale 

zaken en het toepassen van een kos-

ten/batenafweging bij deze afdeling is in strijd met 

de bedoelingen van de wetgever.  

Voldoet 

deels 

Verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden zijn duidelijk 

vastgelegd 

 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn 

vastgelegd in gemeentelijke regelgeving zoals ver-

ordeningen, procesbeschrijvingen en mandaato-

verzichten. 

Voldoet 

Er wordt gewerkt conform een 

vastgestelde procesbeschrijving 

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn 

duidelijk vastgesteld in procesbeschrijvingen en er 

wordt volgens deze procesbeschrijvingen gewerkt. 

Voldoet 

Opschortingen en verdagingen 

van de termijn geschieden 

conform de Awb en worden 

vastgelegd 

Er zijn procesbeschrijvingen vastgesteld die gehan-

teerd worden. Het reglement voor de afhandeling 

van sociale zaken bezwaren is aan actualisering 

toe. 

Voldoet 

deels 

Er is sprake van terugkoppeling 

vanuit de bezwaar- en klacht-

procedure naar de organisatie.  

Er is onvoldoende sprake van terugkoppeling over 

de bezwaar- en klachtprocedure bij de bezwaren 

sociale zekerheid en bij de algemene bezwaren 

naar de organisatie. De vakafdelingen worden 

vrijwel niet bij de bezwaarbehandeling betrokken. 

Bij de klachtenprocedure vindt er wel een terug-

koppeling plaats, namelijk naar de persoon over 

wie de klacht ging. Bij de WOZ bezwaarprocedure 

wordt het als een signaal beschouwd wanneer er 

veel bezwaren uit een zelfde wijk of straat komen. 

Deze signalen worden meegenomen bij de her-

waardering. 

Voldoet niet 

De terugkoppeling vanuit de 

bezwaar- en klachtprocedure is 

in de ogen van de burger ade-

quaat georganiseerd 

Er is onvoldoende terugkoppeling tijdens de pro-

cedures. Burgers missen voortgangsberichten, 

terwijl zij graag op de hoogte zouden worden ge-

houden van de status van hun bezwaar of klacht. 

Voldoet niet 
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5.3.2. Efficiency  

Norm Conclusie Uitkomst 

De gemeente heeft inzicht in 

de aantallen klachten en be-

zwaarschriften en de kosten 

van de afhandeling daarvan 

Het inzicht in de aantallen klachten en bezwaar-

schriften, de uitkomsten daarvan en de met de 

behandeling gepaard gaande kosten is bij de mees-

te organisatieonderdelen aanwezig. Alleen de 

afdeling bezwaar en beroep van sociale zekerheid 

heeft geen inzicht in wat de afhandeling van een 

bezwaar gemiddeld kost. 

Voldoet 

deels 

De gemeente werkt volgens 

een vastgestelde procesbe-

schrijving 

Er zijn procesbeschrijvingen vastgesteld en daar 

wordt volgens gewerkt. 

Voldoet 

Er is voldoende capaciteit aan-

wezig om de klachten en be-

zwaarschriften te verwerken 

Bij sociale zaken en algemene zaken wordt al ge-

ruime tijd extra capaciteit ingehuurd, hetgeen de 

vraag oproept of voldoende capaciteit beschikbaar 

is. Bij de WOZ- en klachtenprocedure is de capaci-

teit voldoende om de klachten en bezwaarschrif-

ten te verwerken. 

Voldoet 

deels 

De gemeente heeft beleid om 

te voorkomen dat er door bur-

gers onevenredig beslag wordt 

gelegd op de beschikbare mid-

delen 

Er is geen specifiek beleid vastgesteld om te voor-

komen dat bezwaarmakers en klagers onevenredig 

beslag leggen op de beschikbare middelen. Wel is 

het verhogen van de gemeentelijke dienstverlening 

een speerpunt en wordt door persoonlijk contact 

getracht oplossingsgericht te werken.  

Voldoet 

deels 

 

5.3.3. Tevredenheid 

Norm Conclusie Uitkomst 

Burgers worden adequaat geïn-

formeerd over de mogelijkheid 

een klacht of bezwaarschrift in 

te dienen 

 

Bij besluiten van de gemeente worden burgers 

geïnformeerd over de mogelijkheid een bezwaar-

schrift in te dienen. Op de gemeentelijke website is 

informatie opgenomen over alle typen bezwaren 

en over klachten. Ook over de mogelijkheden die 

de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslis-

sen biedt wordt de burger geïnformeerd op de 

gemeentelijke website. Bij de bezwaren sociale 

zekerheid en de algemene bezwaren wordt bij de 

ontvangstbevestiging een bijlage met een uitleg 

over de Wet dwangsom toegevoegd. Bij de WOZ 

bezwaren wordt de Wet dwangsom genoemd in de 

ontvangstbevestiging en daarbij wordt verwezen 

naar de gemeentelijke website. 

Voldoet 

Burgers worden adequaat geïn-

formeerd over de procedure 

die van toepassing is 

 

Na het indienen van een klacht of bezwaarschrift 

worden burgers bij alle soorten bezwaren en bij de 

klachtprocedure geïnformeerd over de verdere 

procedure.  

Voldoet 

Burgers worden adequaat geïn-

formeerd gedurende de be-

zwaar- of klachtprocedure 

 

Burgers geven bij alle typen bezwaren en bij de 

klachtprocedure aan voortgangsberichten te mis-

sen.  

Voldoet niet 
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Burgers beschouwen het indie-

nen van een klacht of bezwaar 

niet als bezwaarlijk of lastig 

 

Bezwaarschriften kunnen digitaal worden inge-

diend. Het indienen van een klacht is eveneens 

laagdrempelig. Burgers hebben niet aangegeven 

dat het indienen van een klacht of bezwaar als 

lastig wordt beschouwd. Wel is bij klagers niet 

altijd bekend dat de procedure kan worden ver-

volgd bij de Nationale ombudsman.  

Voldoet 

deels 

Burgers beschouwen het indie-

nen van een klacht of bezwaar 

als een nuttig instrument om 

als burger invloed uit te oefe-

nen op de gemeentelijke orga-

nisatie 

Een aantal van de klagers en bezwaarmakers heeft 

niet het gevoel dat de klacht of het bezwaar effect 

heeft op hoe de gemeentelijke organisatie in de 

toekomst met een dergelijk besluit om zal gaan. 

 

Voldoet 

deels 

Burgers voelen zich serieus 

genomen tijdens de behande-

ling van hun klacht of bezwaar 

Een vrij groot deel van de bezwaarmakers en kla-

gers die de vragenlijst in het kader van dit reken-

kameronderzoek heeft ingevuld, zet vraagtekens 

bij de objectiviteit van de bezwaarbehandelaars en 

klachtbehandelaars. 

Voldoet 

deels 

 

 

5.3.4. Antwoord op de centrale onderzoeksvraag 

Met de beantwoording van de reeks onderzoeksvragen en de conclusies uit het toetsen van 

de onderzoeksbevindingen aan de normen komt de rekenkamercommissie tot de volgende 

beantwoording van de centrale onderzoeksvraag. De beantwoording is opgesplitst per type 

bezwaar en klacht.  

� De WOZ bezwaren worden voldoende effectief en efficiënt afgehandeld. De indie-

ners van bezwaarschriften zijn het meest tevreden over de afhandeling, zij geven 

gemiddeld een 6,3. 

� De bezwaren algemene zaken worden niet voldoende effectief en efficiënt afgehan-

deld. De indieners zijn niet tevreden genoeg om de afhandeling een voldoende te 

geven; zij geven de afhandeling gemiddeld een 5,4. 

� De behandeling van bezwaren sociale zaken komt in dit onderzoek als slechtste naar 

voren. Deze bezwaren worden niet effectief en niet efficiënt afgehandeld. Met een 

4,3 geven de indieners aan dat zij niet tevreden zijn over de afhandeling van hun be-

zwaar. 

� De klachten worden voldoende effectief en efficiënt afgehandeld. De indieners van 

een klacht zijn echter niet tevreden met de afhandeling van hun klacht; zij geven 

een 4 voor de afhandeling van hun klacht. 
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5.4  Aanbevelingen 

De rekenkamercommissie komt naar aanleiding van het onderzoek naar de afhandeling van 

klachten en bezwaren in de gemeente Amersfoort tot de volgende aanbevelingen.  

 

De raad verzoekt het college:  

 

� Na de ontvangst van een bezwaarschrift of klacht altijd en zo snel mogelijk – bij 

voorkeur binnen een of twee  dagen – (liefst telefonisch) contact op te nemen met 

de indiener.  

� De communicatie met de indiener van een bezwaarschrift of een klacht centraal te 

stellen, ook gedurende de procedure. Informeer de indiener dus ook over de voort-

gang.  

� Ervoor te zorgen, door bijvoorbeeld een andere behandelingswijze of inhuur van tij-

delijke extra capaciteit, dat achterstanden worden weggewerkt zodat tijdig beslui-

ten op de bezwaren en klachten kunnen worden genomen. 

� Te leren van de ingediende klachten en bezwaren. Evalueer op basis van deugdelijke 

gegevens periodiek de behandeling van bezwaren en klachten. Doe dit per organisa-

tieonderdeel en zorg voor intervisie tussen de verschillende organisatieonderdelen. 

Voer daarnaast periodiek gesprekken met de vakafdelingen, de adviescommissie so-

ciale zaken en het bestuur.  

� Nader onderzoek te verrichten naar de kwaliteit van de primaire besluitvorming so-

ciale zekerheid. Deze aanbeveling is ingegeven door de signalen dat matige primaire 

besluiten de oorzaak zijn van het hoge aantal gegronde bezwaren sociale zekerheid. 

� Om daar waar zich knelpunten voordoen de wijze van behandelen te herijken en  

hierbij ook de informele aanpak in overweging te nemen. 

 

Algemene aanbevelingen aan het college 

� Rapporteer over een jaar aan de rekenkamercommissie hoe bovenstaande aanbeve-

lingen zijn opgevolgd.
102

 

� Zet de opdrachten vanuit de raad, i.c. de door de raad overgenomen aanbevelingen 

uit rekenkamerrapporten, expliciet als opdrachten door aan de organisatie.
103

 

� Rapporteer binnen 1 kwartaal aan de raad over de aanpak of implementatie van de 

opdrachten.
104

 

� Het college draagt er zorg voor dat de status van en ontwikkelingen in de uitvoering 

van de door de raad aangenomen aanbevelingen van de rekenkamercommissie ge-

registreerd en geborgd worden en informeert de raad in een jaarlijkse rapportage 

over de stand van zaken. Deze rapportage omvat in ieder geval hoe de aanbevelin-

gen zijn opgepakt, wat er gedaan is en of dit conform de afspraken gebeurt.
105

 

                                                           
102

 Zoals in het overall rapport over de doorwerking van aanbevelingen uit rekenkamerrapporten destijds is aangegeven neemt 

de rekenkamercommissie voortaan een “vangnetaanbeveling” op. Dit in de vorm van een verzoek van de raad aan het college 

om, een jaar na het onderzoek, informatie over de uitvoering van de aanbevelingen aan de rekenkamercommissie te laten 

verstrekken. 
103

 Dit betreft een herhaling van de op 9 juli jl. tijdens Het Besluit overgenomen aanbevelingen, met inachtneming 

aangenomen amendement, met als doel de set van aanbevelingen voor dit onderliggende onderzoek compleet weer te geven. 
104

 Idem. 
105

 Idem 
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Bijlage I: Vragenlijst 

 
Hieronder staan de twee vragenlijsten gebruikt voor het online enquête onderzoek onder 

bezwaarmakers en klagers. In de online versie van de vragenlijst zijn routes ingebouwd, 

waardoor de klager of bezwaarmaker alleen de voor hem relevante vragen te zien kreeg. 

 

 

Vragenlijst klagers gemeente Amersfoort 
 
Welkom en fijn dat u de tijd hebt genomen om deze vragenlijst in te vullen. 

 

De rekenkamercommissie Amersfoort wil graag meer inzicht in de manier waarop de ge-

meente Amersfoort met bezwaren en klachten omgaat. De centrale onderzoeksvraag bij het 

rekenkameronderzoek luidt: 

 

In hoeverre is de wijze waarop de gemeente Amersfoort klachten en bezwaren afhandelt 

effectief en efficiënt en in hoeverre zijn klagers en bezwaarmakers tevreden over deze af-

handeling? 

 

Door deze vragenlijst in te vullen helpt u bij het beantwoorden van deze vraag. 

 

Uw gegevens zullen zorgvuldig behandeld worden en anoniem verwerkt worden in een 

onderzoeksrapport. 

 

U kunt tussentijds de vragenlijst opslaan en later hervatten door op de ‘hervat later’ knop te 

drukken. Als u vervolgens verder wilt gaan kan dat door opnieuw in te loggen met uw code. 

Indien u wilt wisselen tussen pagina’s kunt u daarvoor de knoppen onderaan de vragenlijst 

gebruiken. Gebruik daarvoor niet de browser knoppen. 

 

 

 

ALGEMENE VRAGEN 

 

*Herinnert u zich dat u een klacht heeft ingediend? 

[] ja 

[] nee 
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* Over wie ging de klacht? 

[] directeur van de afdeling of sector 

[] gemeentesecretaris 

[] ambtenaar overig 

[] griffie 

[] raad 

[] burgemeester 

[] wethouder 

[] gemeente in het algemeen 

 

* Over welk onderwerp ging uw klacht? 

[] belastingen (bijvoorbeeld tenaamstelling aanslag) 

[] burgerzaken (bijvoorbeeld adreswijziging, paspoort, nationaliteitsaanvraag, verklaring 

goed gedrag) 

[] juridische zaken (bijvoorbeeld gang van zaken bij een bezwaarschrift) 

[] vergunningen (bijvoorbeeld over de afhandeltermijn van een vergunningsaanvraag) 

[] klantcontactcentrum (bijvoorbeeld telefonisch informatie opvragen of een melding door-

geven) 

[] stedelijk beheer en ontwikkeling (bijvoorbeeld de afhandeling van een melding, aankoop 

van groenstroken, fietsverwijdering) 

[] sociale zekerheid  (bijvoorbeeld arbeidsintegratie, uitkering) 

[] veiligheid en wijken (bijvoorbeeld overlast) 

[] anders, namelijk…. 

 

*Over welk aspect ging uw klacht? (meerdere antwoorden mogelijk) 

[] snelheid van de afhandeling of reactie 

[] hoe de (medewerker van de) gemeente u behandelde 

[] onvoldoende/onjuiste informatieverstrekking  

[] nalaten iets te doen 

[] anders ……………………………………… 

 

*Heeft u uw klacht zelf ingediend of heeft u zich laten vertegenwoordigen door iemand 

anders (bijvoorbeeld advocaat)? 

[] zelf ingediend 

[] laten vertegenwoordigen 

  

*Hoe heeft u deze klacht ingediend?  

[] mondeling  

[] telefonisch 

[] per brief 

[] per e-mail 

[] via internet 

[] weet niet meer 

[] anders, namelijk..  

 

*Wat wilde u met het indienen van de klacht bereiken? 

[]inhoudelijk een andere beslissing 

[] serieus genomen worden 

[] excuses 

[] anders, namelijk 
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INFORMATIE 

 

*Hoe wist u dat het mogelijk is om een klacht in te dienen? (meerdere antwoorden mogelijk) 

[] ik had al eerder een klacht ingediend 

[] uit een folder/gids van de gemeente Amersfoort gehaald 

[] uit een brief van de gemeente Amersfoort gehaald 

[] op de website van de gemeente Amersfoort gevonden 

[] door een medewerker van de gemeente Amersfoort medegedeeld 

[] van kennissen/vrienden/familie gehoord 

[] ik wist het niet maar heb gewoon een klacht ingediend 

[] anders … 

 

*Bent u nadat u uw klacht heeft ingediend geïnformeerd over de manier waarop uw klacht 

zou worden behandeld? 

[] ja, schriftelijk 

[] ja, per e-mail 

[] ja, telefonisch 

[] ja, in persoon 

[] nee 

[] weet niet meer 

 

Indien ‘nee’ 

*Had u geïnformeerd willen worden over de manier waarop uw klacht zou worden behan-

deld? 

[] ja 

[] nee 

[] geen mening 

 

Indien ‘ja’ 

*Bent u tevreden over de informatie die u ontving over de manier waarop uw klacht zou 

worden behandeld? 

[] ja erg tevreden 

[] ja tevreden 

[] neutraal 

[] nee ontevreden 

[] nee erg ontevreden 

 

 

CONTACT 

 

*Heeft een medewerker van de gemeente persoonlijk contact met u opgenomen naar aan-

leiding van het indienen van de klacht? 

[] ja, ik ben gebeld 

[] ja, ik ben gemaild 

[] nee (door naar ‘bent u gehoord of heeft u een persoonlijk gesprek gehad’) 

[] weet niet meer 

 

*Door wie bent u gebeld of gemaild? 

[] de klachtcoördinator 

[] de persoon tegen wie ik een klacht had ingediend 
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[] leidinggevende of een directe collega van het team waar de klacht betrekking op had 

[] weet niet meer 

[] anders, namelijk 

 

*Wanneer is er met u contact opgenomen naar aanleiding van het indienen van uw klacht? 

[] binnen een of enkele dagen 

[] binnen een week 

[] binnen twee weken 

[] binnen een maand 

[] na langer dan een maand 

[] weet niet meer 

 

*Wat was het doel van dit eerste telefonisch contact/deze e-mail? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

[] de medewerker wilde bevestigen dat mijn klacht was binnengekomen 

[] de medewerker wilde een toelichting op mijn verhaal 

[] de medewerker probeerde een oplossing te vinden 

[] de medewerker gaf mij informatie over hoe de klachtafhandeling verder zou verlopen 

[] de medewerker maakte afspraken over het vervolg van de behandeling 

[] weet niet meer 

 

* Wat was het resultaat van dit eerste contact? 

[] de klacht was opgelost en ik stelde geen prijs op bevestiging in de vorm van een brief of e-

mail (volgende vraag, daarna door naar ‘uitslag’) 

[] de klacht was opgelost en ik stelde wel prijs op bevestiging in de vorm van een brief of e-

mail (volgende vraag, daarna door naar ‘uitslag’’) 

[] ik wilde graag een persoonlijk gesprek  

[] Ik wilde graag een hoorzitting 

 

*Bent u tevreden over het eerste contact? 

[] ja erg tevreden 

[] ja tevreden 

[] neutraal 

[] nee ontevreden 

[] nee erg ontevreden 

[] anders …………………………………  

 

*Bent u gehoord of heeft u een persoonlijk gesprek gehad? 

[] ja, ik heb een persoonlijk gesprek gehad (door naar ‘persoonlijk gesprek) 

[] ja, ik ben op een hoorzitting geweest (door naar ‘hoorzitting’) 

[] ja, ik heb zowel een persoonlijk gesprek gehad als een hoorzitting (door naar ‘persoonlijk 

gesprek’’ en daarna ‘hoorzitting’ tonen) 

[] nee, maar ik had dit wel gewild (door naar ‘uitslag’) 

[] nee, en ik wilde dat ook niet (door naar ‘uitslag’) 

 

 

PERSOONLIJK GESPREK 

* Hoeveel persoonlijke gesprekken (buiten het officieel horen) heeft u ongeveer gehad? 

… aantal invullen 

 

*Met wie heeft u gesproken? (meerdere antwoorden mogelijk) 
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[] de klachtcoördinator 

[] de persoon tegen wie ik een klacht had ingediend 

[] een collega van de persoon tegen wie ik een klacht had ingediend 

[] de directeur van de sector 

[] anders, namelijk 

 

*Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen: (mee eens/niet eens, niet 

oneens/mee oneens/weet niet) 

[] de persoonlijke gesprekken vond ik waardevol 

[] ik had sneller willen overgaan tot een officiële hoorzitting 

 

*Wat was de uitslag van het persoonlijk gesprek/de persoonlijke gesprekken? 

[] de klacht was opgelost en ik stelde geen prijs op bevestiging in de vorm van een brief of e-

mail (volgende vraag, daarna door naar ‘uitslag’) 

[] de klacht was opgelost en ik stelde wel prijs op bevestiging in de vorm van een brief of e-

mail (volgende vraag, daarna door naar ‘uitslag’’) 

[] Ik wilde graag een hoorzitting 

 

*Bent u tevreden over het persoonlijke gesprek/de persoonlijk gesprekken? 

[] ja erg tevreden 

[] ja tevreden 

[] neutraal 

[] nee ontevreden 

[] nee erg ontevreden 

 

 

HOORZITTING 

 

*Wie waren er aanwezig bij de hoorzitting?(meerdere antwoorden mogelijk) 

[] de klachtcoördinator 

[] de persoon tegen wie ik een klacht had ingediend 

[] een collega van de persoon tegen wie ik een klacht had ingediend 

[] de directeur van de sector 

[] anders, namelijk 

 

*Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen. (mee eens/niet eens, niet 

oneens/mee oneens/weet niet): 

[] de hoorzitting vond ik waardevol 

  

*Wat was de sfeer tijdens de hoorzitting? (meerdere antwoorden mogelijk) 

[] de sfeer was ontspannen 

[] ik werd vriendelijk behandeld 

[] men toonde voldoende begrip voor mijn zaak 

[] ik voelde mij serieus genomen 

[] ik heb mijn standpunt goed kunnen verduidelijken 

[] men nam voldoende tijd voor mijn zaak 

[] de sfeer was formeel 

[] mijn klacht werd objectief behandeld 

[] degenen die mijn klacht behandelden waren onafhankelijk 

 

*Bent u tevreden over het de hoorzitting? 
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[] ja erg tevreden 

[] ja tevreden 

[] neutraal 

[] nee ontevreden 

[] nee erg ontevreden 

 

 

UITSLAG 

*Hoe is uw klacht beoordeeld? 

[] volledig gegrond verklaard 

[] deels gegrond/deels ongegrond verklaard 

[] ongegrond verklaard 

[] geen eindoordeel 

[] niet ontvankelijk verklaard 

[] de procedure loopt nog (door naar ‘duur procedure’)) 

[] anders 

 

*Hoe beoordeelt u de beslissing op de klacht die u heeft ontvangen? (mee eens/niet eens, 

niet oneens/mee oneens/weet niet/nvt) 

[] de beslissing is geschreven in begrijpelijke taal of is in begrijpelijk taal uitgelegd 

[] de toon van de beslissing was goed 

[] ik was tevreden met de inhoud van de beslissing 

[] de beslissing was duidelijk 

 

In geval van ja, of deels gegrond 

*Zijn er afspraken gemaakt over de oplossing van de klacht? 

[] ja 

[] nee (door naar duur procedure) 

[] weet niet meer (door naar duur procedure) 

 

*Heeft de gemeente zich gehouden aan de gemaakte afspraken? 

[] ja 

[] deels 

[] nee 

 

*Is er nog contact met u opgenomen na het maken van afspraken over de oplossing van de 

klacht? 

[] ja 

[] nee 

[] weet niet meer 

 

*Is de klacht opgelost? 

[] ja 

[] deels 

[] nee 

 

 

DUUR PROCEDURE 

* Hoe veel weken heeft de procedure in totaal geduurd, vanaf het moment dat u uw klacht 

heeft ingediend tot het moment dat u een beslissing hebt ontvangen (of als procedure nog 

loopt: tot nu)? 
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… weken/week 

 

*Geeft u aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen (mee eens/niet eens, 

niet oneens/mee oneens/weet niet/nvt) 

[] Ik vind dat de afhandeling van mijn klacht te lang duurt 

[] Ik ben goed geïnformeerd over de verwachtte duur voorafgaand aan de procedure  

[] Ik ben tijdens de procedure goed op de hoogte gehouden van de voortgang 

 

 

OMBUDSMAN 

Klachten kunt u, nadat ze zijn behandeld, ook bij de ombudsman indienen.  

 

*Bent u er door de gemeente op gewezen dat u uw klacht bij een ombudsman kunt indie-

nen? 

[] ja, dat stond in de brief die ik heb ontvangen 

[] ja, dat is mij mondeling medegedeeld 

[] nee 

[] weet niet meer 

[] anders 

 

*Heeft u uw klacht ingediend bij de gemeentelijke ombudsman (in 2011) of de nationale 

ombudsman (in 2012)? 

[] ja 

[] nee  

[] anders 

 

*Is uw klacht door de ombudsman gegrond verklaard, met andere woorden heeft u van de 

ombudsman gelijk gekregen? 

[] ja 

[] deels 

[] nee 

[] geen eindoordeel 

[] klacht is niet in behandeling genomen 

[] de procedure loopt nog 

[] anders 

 

 

TEVREDENHEID HELE PROCEDURE 

 

*Bent u tevreden over de gehele klachtprocedure zoals die gevolgd is? 

[] ja erg tevreden 

[] ja tevreden 

[] neutraal 

[] nee ontevreden 

[] nee erg ontevreden 

 

*Wat voor rapportcijfer (1 tot 10) geeft u de gemeente Amersfoort voor het afhandelen van 

uw klacht? 

 

*Wat zijn volgens u verbeterpunten in de procedure? 
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ACHTERGROND 

 

Ten slotte nog een paar vragen voor de statistieken.  

 

*Bent u een man of vrouw 

[] man 

[] vrouw 

 

*Namens wie heeft u een klacht ingediend? 

[] namens mijzelf en/of mijn gezin 

[] namens mijn bedrijf/organisatie 

 

*Wat is uw geboortejaar? 

 …………………………………… 

 

*Wat is uw hoogst genoten opleiding? 

[] lager onderwijs 

[] middelbaar onderwijs 

[] MBO (vergelijkbaar) 

[] HBO (vergelijkbaar) 

[] WO (vergelijkbaar) 

[] geen opleiding 

[] anders, namelijk 

 

*Is Nederlands uw eerste taal? 

[] ja 

[] nee 

 

*Had u al eens eerder een klacht ingediend? 

[] ja, bij deze gemeente 

[] ja, bij een andere gemeente/instantie 

[] nee 

 

ALGEMENE OPMERKINGEN 

*Als u nog opmerkingen heeft over de behandeling van uw klacht, dan kunt u ze hieronder 

opschrijven. 

 

* Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een VVV Cadeaubon ter waarde van €7,50, 

kunt u hier uw email-adres invullen. Dit e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verloting 

van de cadeaubonnen en wordt na de verloting verwijderd en vernietigd. 

 

Namens de rekenkamercommissie van de gemeente Amersfoort willen wij u hartelijk be-

danken voor het invullen van de vragenlijst. Het onderzoeksrapport is te zijner tijd te raad-

plegen op de site van de rekenkamercommissie: www.amersfoort.nl/rekenkamer.  
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Vragenlijst bezwaarmakers gemeente Amersfoort 
 

Welkom en fijn dat u de tijd hebt genomen om deze vragenlijst in te vullen. 

 

De rekenkamercommissie Amersfoort wil graag meer inzicht in de manier waarop de ge-

meente Amersfoort met bezwaren en klachten omgaat. De centrale onderzoeksvraag bij het 

rekenkameronderzoek luidt: 

 

In hoeverre is de wijze waarop de gemeente Amersfoort klachten en bezwaren afhandelt 

effectief en efficiënt en in hoeverre zijn klagers en bezwaarmakers tevreden over deze af-

handeling? 

 

Door deze vragenlijst in te vullen helpt u bij het beantwoorden van deze vraag. 

 

Uw gegevens zullen zorgvuldig behandeld worden en anoniem verwerkt worden in een 

onderzoeksrapport. 

 

U kunt tussentijds de vragenlijst opslaan en later hervatten door op de ‘hervat later’ knop te 

drukken. Als u vervolgens verder wilt gaan kan dat door opnieuw in te loggen met uw code. 

Indien u wilt wisselen tussen pagina’s kunt u daarvoor de knoppen onderaan de vragenlijst 

gebruiken. Gebruik daarvoor niet de browser knoppen. 

 

 

ALGEMENE VRAGEN 

 

 

* Tot welke categorie behoort het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt? 

[] Sociale zaken (bijvoorbeeld uitkering, arbeidsintegratie, huishoudelijke hulp) 

[] WOZ (Wet waardering onroerende zaken) 

[] Algemene zaken (bijvoorbeeld (omgevings)vergunning,verkeer, GBA, fietsen) 

 

*Heeft u uw bezwaarschrift zelf ingediend of heeft u zich laten vertegenwoordigen door 

iemand anders (bijvoorbeeld een advocaat)? 

[] zelf ingediend 

[] laten bijstaan 

 

*Hoe heeft u dit bezwaarschrift ingediend?  

[] per brief (per post of persoonlijk afgegeven) 

[] per fax 

[] per e-mail 

[] via internet 

[] weet niet meer  

 

 

INFORMATIE 

 

* Hoe wist u dat het mogelijk is om een bezwaarschrift in te dienen? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

[] dat stond in het besluit waartegen ik bezwaar heb gemaakt 

[] uit het huis-aan-huis-blad waarin het besluit stond waartegen ik bezwaar heb ingediend 

[] ik heb al eens eerder een bezwaarschrift ingediend 
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[] uit een folder/gids van de gemeente Amersfoort gehaald 

[] uit een brief van de gemeente Amersfoort gehaald 

[] op de website van de gemeente Amersfoort gevonden 

[] door een medewerker van de gemeente Amersfoort medegedeeld 

[] van kennissen/vrienden/familie gehoord 

[] ik wist het niet maar heb gewoon een bezwaarschrift ingediend 

[] anders … 

 

*Bent u nadat u uw bezwaarschrift heeft ingediend geïnformeerd over de manier waarop 

uw bezwaarschrift zou worden behandeld? 

[] ja, schriftelijk 

[] ja, per e-mail 

[] ja, telefonisch 

[] ja, in persoon 

[] nee (volgende vraag en dan ‘contact’) 

 

Indien ‘nee’ 

*Had u geïnformeerd willen worden over de manier waarop uw bezwaarschrift zou worden 

behandeld? 

[] ja 

[] nee 

[] geen mening 

 

*Bent u tevreden over de informatie die u ontving over de manier waarop uw bezwaar-

schrift zou worden behandeld? 

[] ja, erg tevreden 

[] ja, tevreden 

[] neutraal 

[] nee, ontevreden 

[] nee, erg ontevreden 

 

 

CONTACT 

 

*Heeft een medewerker van de gemeente persoonlijk contact met u (of uw gemachtigde) 

opgenomen naar aanleiding van het indienen van het bezwaarschrift? 

[] ja, ik ben gebeld 

[] ja, ik ben gemaild 

[] nee (door naar ‘horen’) 

[] weet niet meer 

 

*Door wie bent u gebeld of gemaild? 

[] door de behandelende ambtenaar 

[] door de leidinggevende of een directe collega van de behandelende ambtenaar 

[] door een medewerker van de afdeling bezwaar 

[] weet niet meer 

[] anders, namelijk 

 

*Wanneer bent u gebeld/gemaild na indiening van uw bezwaarschrift? 

[] binnen een of enkele dagen 

[] binnen een week 
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[] binnen twee weken 

[] binnen een maand 

[] na langer dan een maand 

[] weet niet meer 

 

*Wat was het doel van dit eerste telefonisch contact/deze e-mail? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

[] de medewerker wilde bevestigen dat mijn bezwaar was binnengekomen 

[] de medewerker wilde een toelichting op mijn verhaal 

[] de medewerker probeerde een oplossing te vinden 

[] de medewerker gaf mij informatie over hoe de bezwaarafhandeling verder zou verlopen 

[] de medewerker maakte afspraken over het vervolg van de behandeling 

[] weet niet meer 

 

* Wat was het resultaat van dit eerste contact? 

[] ik trok mijn bezwaar in (door naar ‘tevredenheid procedure’) 

[] we maakten een telefonische vervolgafspraak 

[] we maakten een vervolgafspraak voor een persoonlijk gesprek 

[] er volgde een hoorzitting of direct een besluit  (volgende vraag, daarna door naar ‘horen’) 

 

*Bent u tevreden over het eerste contact? 

[] ja erg tevreden 

[] ja tevreden 

[] neutraal 

[] nee ontevreden 

[] nee erg ontevreden 

 

 

VERVOLGAFSPRAAK 

* Hoeveel gesprekken (buiten het officieel horen) heeft u ongeveer gehad? 

… aantal invullen 

 

*Met wie heeft u gesproken? 

[] de behandelende ambtenaar 

[] de leidinggevende of een directe collega van de behandelende ambtenaar 

[] een medewerker van de afdeling bezwaar 

[] weet niet meer 

[] anders, namelijk 

  

* Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen. (mee eens/niet eens, 

niet oneens/mee oneens/weet niet) 

[] de persoonlijke gesprekken vond ik waardevol 

[]Ik vond de periode van persoonlijke gesprekken te lang duren 

 

*Wat was de uitslag van het gesprek/de gesprekken? 

[] ik trok mijn bezwaar in 

[] voortgang van de bezwaarprocedure 

 

*Bent u tevreden over het persoonlijke gesprek/de persoonlijk gesprekken? 

[] ja erg tevreden 

[] ja tevreden 
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[] neutraal 

[] nee ontevreden 

[] nee erg ontevreden 

 

In geval van ‘er volgde een formele behandeling’ 

*U heeft aangegeven dat de persoonlijke contacten niet tot een oplossing hebben geleid. 

Bent u vervolgens geïnformeerd hoe de verdere, formele bezwaarafhandeling zou verlopen? 

[] ja 

[] nee 

[] weet niet meer 

 

Alleen vragen in geval van voortgang bezwaarprocedure 

HOREN  

 

*Bent u na eventuele eerdere gesprekken in de gelegenheid gesteld om te worden ge-

hoord? 

[] ja, en daar heb ik gebruik van gemaakt 

[] ja, maar ik wilde dat niet 

[] nee, maar ik had dit wel gewild (door naar ‘duur procedure’) 

[] nee, maar ik wilde dat ook niet (door naar ‘duur procedure’) 

 

*Door wie bent u gehoord? 

[] wethouder 

[] ambtenaar belast met behandelen bezwaarschriften 

[] de behandelende ambtenaar van de vakafdeling 

[] een collega of de leidinggevende van de behandelende ambtenaar 

[] adviescommissie 

[] weet niet meer 

[] anders, namelijk 

 

*Wat was de sfeer tijdens de hoorzitting? (meerdere antwoorden mogelijk) 

[] de sfeer was ontspannen 

[] ik werd vriendelijk behandeld 

[] men toonde voldoende begrip voor mijn zaak 

[] ik voelde mij serieus genomen 

[] ik heb mijn standpunt goed kunnen verduidelijken 

[] men nam voldoende tijd voor mijn zaak 

[] ik vond het een nuttige bijeenkomst 

[] de sfeer was formeel 

[] degene(n) die mijn bezwaar behandelde(n) waren objectief 

[] degene(n) die mijn bezwaar behandelde(n) waren onafhankelijk 

 

 

*Bent u tevreden over het horen? 

[] ja erg tevreden 

[] ja tevreden 

[] neutraal 

[] nee ontevreden 

[] nee erg ontevreden 
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Vragen in geval van commissie 

*Heeft de commissie geadviseerd het bezwaar gegrond te verklaren? Met andere woorden, 

hebt u gelijk gekregen van de commissie? 

[] ja 

[] nee, het advies luidde deels gegrond/deels ongegrond verklaren 

[] nee, het advies luidde niet ontvankelijk verklaren 

[] nee, het advies luidde ongegrond verklaren 

[] er is nog geen advies 

[] anders, namelijk  

 

 

*Heeft het bestuursorgaan het advies van de commissie gevolgd? 

[] ja 

[] deels 

[] nee, het bestuursorgaan heeft iets anders besloten dan de commissie had geadviseerd 

[] anders………………………  

 

 

Vraag in geval van overig horen 

* Wat was de uitslag van de bezwaarschriftprocedure? 

[] bezwaar is gegrond verklaard 

[] bezwaar is deels gegrond /deels ongegrond verklaard 

[] bezwaar  is ongegrond verklaard 

[] bezwaar niet ontvankelijk verklaard 

[] mijn bezwaar is nog niet afgehandeld (door naar: ‘duur procedure ‘) 

[] anders………………………  

 

 

*Hoe beoordeelt u de beslissing op bezwaar die u heeft ontvangen? (mee eens/niet eens, 

niet oneens/mee oneens/weet niet) 

[] het besluit is geschreven in begrijpelijke taal 

[] de toon van het besluit was goed 

[] ik was tevreden met de inhoud van het besluit  

[] het besluit was duidelijk 

 

 

 

DUUR PROCEDURE 

* Hoe veel weken heeft de procedure in totaal geduurd, vanaf het moment dat u uw be-

zwaarschrift heeft ingediend tot het moment dat u een besluit op uw bezwaarschrift ont-

ving (of als procedure nog loopt: tot nu)  

… weken/week 

 

*Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen (mee eens/niet eens, niet 

oneens/mee oneens/weet niet) 

[] Ik vind dat de afhandeling van mijn bezwaarschrift te lang duurt/heeft geduurd 

[] Ik ben goed geïnformeerd over de verwachte duur voorafgaand aan de procedure  

[] Ik ben tijdens de procedure goed op de hoogte gehouden van de voortgang 
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* Als niet tijdig op uw bezwaarschrift wordt beslist, heeft u mogelijk recht op een vergoe-

ding (Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen). 

Wist u dit? 

[] ja (door naar ‘hoe wist u van deze mogelijkheid’) 

[] nee (door naar ‘beroep’) 

 

*Hoe wist u van deze mogelijkheid? 

[] ik heb al eens gebruik gemaakt van die regeling 

[] uit een folder/gids van de gemeente Amersfoort 

[] uit een brief van de gemeente Amersfoort 

[] op de website van de gemeente Amersfoort gevonden 

[] door een medewerker van de gemeente Amersfoort medegedeeld 

[] van kennissen/vrienden/familie gehoord 

[] anders, namelijk 

 

 

 

BEROEP 

 

*Bent u er door de gemeente op gewezen dat u in beroep kunt gaan? 

[] ja, dat stond in de brief die ik heb ontvangen 

[] ja, dat is mij mondeling medegedeeld 

[] nee 

[] weet niet meer 

[] anders 

 

*Heeft u beroep ingesteld?  

[] ja 

[] nee  

[] anders………………………………………  

 

*Is uw beroep gegrond verklaard, met andere woorden; heeft u van de rechter gelijk gekre-

gen? 

[] ja 

[] deels 

[] nee, het beroep is niet ontvankelijk verklaard 

[] nee, het beroep is ongegrond verklaard 

[] beroep is niet in behandeling genomen 

[] de procedure loopt nog 

 

 

TEVREDENHEID HELE PROCEDURE 

 

*Bent u tevreden over de bezwaarprocedure zoals die gevolgd is? 

[] ja, erg tevreden 

[] ja, tevreden 

[] neutraal 

[] nee ,ontevreden 

[] nee, erg ontevreden 
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*Wat voor rapportcijfer (1 tot 10) geeft u de gemeente Amersfoort voor het afhandelen van 

uw bezwaar? 

…… 

 

*Wat zijn volgens u verbeterpunten in de procedure? 

 

 

ACHTERGRONDVARIABELEN 

 

Ten slotte nog een paar vragen voor de statistieken.  

 

*Bent u een man of vrouw? 

[] man 

[] vrouw 

 

*Namens wie heeft u bezwaar gemaakt? 

[] namens mijzelf en/of mijn gezin 

[] namens mijn bedrijf/organisatie 

 

*Wat is uw geboortejaar? 

…………………………………… 

 

*Wat is uw hoogst genoten opleiding? 

[] lager onderwijs 

[] middelbaar onderwijs 

[] MBO (vergelijkbaar) 

[] HBO (vergelijkbaar) 

[] WO (vergelijkbaar) 

[] geen opleiding 

[] anders, namelijk 

 

*Is Nederlands uw eerste taal? 

[] ja 

[] nee 

 

* Had u al eens eerder een bezwaarschrift ingediend? 

[] ja, bij deze gemeente 

[] ja, bij een andere gemeente/instantie 

[] nee 

 

 

ALGEMENE OPMERKINGEN 

*Als u nog opmerkingen heeft over de behandeling van uw bezwaarschrift, dan kunt u ze 

hieronder opschrijven. 

 

* Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een VVV Cadeaubon ter waarde van €7,50, 

kunt u hier uw email-adres invullen. Dit e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verloting 

van de cadeaubonnen en wordt na de verloting verwijderd en vernietigd. 
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Namens de rekenkamercommissie van de gemeente Amersfoort willen wij u hartelijk be-

danken voor het invullen van de vragenlijst. Het onderzoeksrapport is te zijner tijd te raad-

plegen op de site van de rekenkamercommissie: www.amersfoort.nl/rekenkamer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REKENKAMERONDERZOEK AFHANDELING VAN KLACHTEN EN BEZWAREN GEMEENTE AMERSFOORT 

68 

 

 

Bijlage II: Dossierstudie 

 

Op basis van de ontvangen overzichten zijn dossiers geselecteerd. Het betreft vijftien be-

zwaarschriften (vijf algemene zaken, vijf sociale zaken en vijf WOZ-zaken) en vijf klachten. 

De volgende selectiecriteria zijn gebruikt: 

 

1. (Type) bezwaar en klacht 

Bij de twintig te bestuderen dossiers zullen bestaan uit vijf algemene zaken, vijf sociale za-

ken en vijf WOZ-zaken alsmede vijf klachten uit de te onderzoeken periode. 

 

2. Jaartal zaken 

Uit 2011 en 2012 zal een gelijk aantal zaken bestudeerd worden. 

 

3. Wijze van afhandeling  

Bij de selectie wordt aandacht besteed aan de verschillende wijzen van afhandeling (ambte-

lijk/commissie, met/zonder hoorzitting, …). 

 

4. Uitkomsten van klacht- en bezwaarprocedures 

Uit elk van de volgende categorieën uitkomsten zal een aantal dossiers bestudeerd worden: 

- (Deels) gegrond 

- Ongegrond 

- Ingetrokken 

- Niet-ontvankelijk 

 

5. Vervolg van klacht- en bezwaarprocedures 

De selectie van de dossiers zal voor een gedeelte bestaan uit een aantal zaken die na het 

doorlopen van de klacht- en bezwaarprocedures een vervolg in een beroepsprocedure heb-

ben gekregen dan bij de tweedelijns klachtinstantie (2011: Gemeentelijke ombudsman, 

2012: Nationale ombudsman). 

  

6. Afhandelingstermijn  

Er zal een onderscheid gemaakt worden tussen bezwaren die afgehandeld werden binnen 

12 weken, tussen 12 en 18 weken en bezwaren die niet binnen de termijn van 18 weken 

afgehandeld zijn. In het laatste geval kan sprake zijn van een vergoeding die is uitgekeerd op 

grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. 

Selectie dossiers, PM 
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Bijlage III: Documenten 

De volgende documenten zijn bestudeerd: 

 

Bezwaren 

• Procedureregeling Sociale zekerheid 2008 

• Procesbeschrijvingen 

• Overzicht aantallen bezwaarschriften 2011 en 2012 

• Overzichten met gegevens over termijnen, afloop, beroep ingesteld 

• Eerdere onderzoeken: 

o Benchmarkonderzoek Publiekszaken TNS NIPO 2011 en 2012 

o Onderzoek naar bezwaarschriften, uit 2011 inclusief vragenlijst: 

http://www.amersfoort.nl/4/feitenencijfers/Publicatiesonderzoek/Dienstve

rlening-en-Communicatie/Onderzoek-afhandeling-bezwaarschriften-

Juridische-Zaken.html?highlight=bezwaar   

o Onderzoek naar dienstverlening van de gemeente: 

http://www.amersfoort.nl/Redacteuren/documenten/bestuur_organisatie/

sp2010_dienstverlening.pdf 

• Informatie(materiaal) die wordt verstrekt aan burgers met betrekking tot bezwaar 

• Begroting 

• Indienen bezwaarschrift: 

o http://www.amersfoort.nl/4/digitaalloket/%28109200%29-Bezwaarschrift-

indienen.html?highlight=bezwaarschrift 

� Mogelijk met digi-d online bezwaar in te dienen (standaard formu-

lier waarmee burgers online bezwaar in kunnen dienen ) 

 

Klachten 

• Procesbeschrijving ‘Klachtafhandeling door gemeente en Nationale ombudsman’ 

• Overzicht inhoud klachten 2011 en 2012 

• Overzichten met  termijnen  

• Verordening voor de klachtbehandeling:  

o http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Amer

sfoort/128598/128598_1.html  

• Jaarverslagen 

o Burgerjaarverslag 2011: 

http://www.amersfoort.nl/Redacteuren/documenten/bestuur_organisatie/

nieuws_publicaties/Burgerjaarverslag%202011.pdf  
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o Jaarverslag 2012, pag. 10: 

http://www.amersfoort.nl/4/financien/Jaarverslag-2012/Jaarverslag-2012-

Jaarverslag-2012.pdf  

• Eerdere onderzoeken 

o Aantal klachten afgelopen jaren: 

http://www.amersfoort.nl/4/burgerjaarverslag/Burgerjaarverslag-

2010.html?highlight=bezwaar  

• Info over of klachten door Nationale Ombudsman zijn behandeld: 

o 2012:  

http://www.amersfoort.nl/4/ombudsman/Nationale-ombudsman-

2012.html?highlight=ombudsman 

o 2011 (gemeentelijke ombudsman): 

http://www.amersfoort.nl/4/ombudsman/Rapporten-gemeentelijke-

ombudsman-2009---2011.html 

• Informatie aan burgers: 

o http://www.amersfoort.nl/4/klachten/Meldingen,-klachten,-bezwaar-

Klachten.html 

• Indienen klacht: 

o http://www.amersfoort.nl/Redacteuren/Formulieren/asp_aspx_formuliere

n/MeldenKlacht.aspx  
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Bijlage IV: Interviews 

FUNCTIE NAAM 

Bezwaren sociale zekerheid  

Hoofd beleid uitvoering sociale zekerheid 

Medewerker bezwaar en beroep 

Nico Opstelten 

Han de Vos 

Voorzitter bezwarencommissie  

Lid bezwarencommissie 

Lid bezwarencommissie 

Chris Ligtenbarg 

Ton dekker 

Peter Verheule 

Secretaris  

Plaatsverv. secretaris  bezwarencommissie 

Marie Louise Sleurink 

Mascha Borger 

WOZ-bezwaren  

Afhandelingscoördinator WOZ 

Fiscaaljuridisch adviseur 

Ramon Eijnthoven 

Barry Jonker 

Afdelingshoofd belastingen 

Kwaliteitsmedewerker belastingen 

Andree Woudenberg 

Jan Bos 

Algemene bezwaren  

Afdelingshoofd juridische zaken 

Jurist 

Bert Ensing  

Bert Maaijen 

Jurist  

Klachten  

Klachtencoördinator SOB 

Klachtcoördniator publieksdiensten 

Eerste medewerker klantbeheer 

Klachtencoördinator afdeling klantbeheer 

sector maatschappelijke ondersteuning 

Uitvoerend coördinator sociale zekerheid 

Riet Helmink 

Leonore Hoogwater 

Gymora Latumahina 

Odilia Hafkenscheid 

 

Astrid Lakema 

Algemeen  

Burgemeester De heer Bolsius 

Portefeuillehouder ruimtelijke ontwikkeling De heer Van den Berg 

Portefeuillehouder personeel en organisatie De heer Lubbinge 

Ombudsman  

Gemeentelijke ombudsman 2011 Marliz Schellekens 

Medewerker Nationale ombudsman 2012 Annede van Zeben 

 


