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3206352  16 maart 2021 

Geachte heer Capelle, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

 
Op 26 februari 2021 hebt u schriftelijke vragen gesteld over de beslistermijn met betrekking tot 

bezwaar. In deze brief zullen de vragen beantwoord worden. Gezien de samenhang tussen vraag 3 
en 4 gezamenlijk beantwoordt worden. 

 

1) Waarom kan de gemeente niet binnen zes weken beslissen? Wat zijn de oorzaken?  

Voor de beantwoording van deze vraag is van belang te weten dat de beslistermijn voor een 

beslissing op bezwaar 6 weken is. Voor een beslissing op bezwaar waarbij de 
bezwaarschriftencommissie om advies wordt gevraag is de beslistermijn 12 weken. De beslissing 

kan met 6 weken verdaagd worden. 

In veel zaken wordt de beslissing genomen binnen de eerste, niet verlengde beslistermijn. Het lukt 

niet in alle zaken te beslissen binnen de niet-verlengde  beslistermijn. Dit heeft diverse oorzaken. 
In sommige gevallen is er nader onderzoek nodig dat niet binnen de beslistermijn kan worden 

afgerond. Verder komt het voor dat er tijdelijk een grotere instroom aan bezwaarschriften is dan 
met de beschikbare capaciteit kan worden behandeld. De mogelijkheid om de beslistermijn te 

verdagen is ook met het oog op deze situaties in de wet opgenomen. 

2) Wordt de bezwaarprocedure in alle inhoudelijke gevallen automatisch verlengd tot 12 weken?  
 

Nee, bij de bezwaarschriften die worden behandeld door de commissie voor de bezwaarschriften 
wordt de beslistermijn alleen verlengd als daar in het concrete geval aanleiding toe bestaat. 

 
3) Welke stappen gaat het college ondernemen om de bezwaartermijn terug te brengen naar de 

norm van zes weken?  
 

4) Welke stappen gaat het college ondernemen om een in de toekomst achterstanden te 
voorkomen?  

 
Beantwoording van vraag 3, 4 

Het lukt niet altijd bezwaren binnen de beslistermijn af te handelen. De oorzaken daarvoor zijn 
genoemd in het antwoord op vraag 1. De mogelijkheid om de beslistermijn te verdagen is ook met 

het oog op deze situaties in de wet opgenomen. Er zijn op dit moment geen grote achterstanden in 
de behandeling van bezwaarschriften. Er is op dit moment dan ook geen aanleiding om op dit 

terrein een extra investering te doen. 
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5) Kunnen bezwaarschriften voorkomen worden door betere communicatie met de 
belanghebbende?  

 
Nee. Verder verbeteren van communicatie heeft voortdurende aandacht en is een vast onderdeel 

van de afwikkeling van de besluitvorming, waarmee bezwaarschriften worden voorkomen. Het is 
echter niet mogelijk in beeld te krijgen hoeveel bezwaren daarmee voorkomen worden. 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


