DORDRECHT

Retouradres: Postbus 8

3300 AA DORDRECHT

Gemeentebestuur
Spui b oul e var d 300
3311 G R DORDRECHT

Aan
de gemeenteraad

T 14078
F ( 0 78 ) 7 70 8 08 0
w w w . do r dr ec ht . nI

Datum
Ons kenmerk

3 j u ni 2 014
SBC / 1 21 96 67

Begr otings pr ogramm a

Bes t uur en s am en w er ki ng

A. P. E. J aquet

Bijlage(n)

1

T (078) 770 4176

Betreft

RAADSINFORMATIE i nzake het j aar ver s l ag 2013 van de Advi es c om m i s s i e

E ape. j a quet @d or dr ec ht . nl

Contactpersoon

voor de bezw aar s c hr i f t en

Sa m e nv a tt in g
De Adviescommissie voor de behandeling van bezwaren heeft haar jaarverslag
2013 uitgebracht. Het college heeft kennis genom en van het jaarverslag en het zal
onderwerp van gesprek zijn tussen de burgemeester en de voorzitter van de
commissie.
De comm issie constateert dat de behandeltermijnen van de behandelde zaken wat
zijn opgelopen ten opzichte van de termijnen in 2012. Dat wordt m et name
veroorzaakt door een aantal zaken waarop een heroverweging moest plaatsvinden
of waarin een contra-advies werd uitgebracht. Daarnaast zijn niet alle zaken die
daarvoor in aanmerking kwamen verdaagd. Daardoor is een aantal zaken
automatisch maar statistisch gezien ten onrechte boven de wettelijke termijn
uitgekom en.
1. Wat is de aanleiding?
De aanleiding is het uitbrengen van het jaarverslag door de Adviescommissie voor
de behandeling van bezwaarschriften.
2. Wat wil le n we b er ei ke n?
W e willen een adequate, snelle en zorgvuldige behandeling van de
bezwaarschriften.
3. Wa t ga an we d aa rvo or d oe n?
De adviescommissie is een zeer deskundige commissie, bestaande uit voornamelijk
leden van de rechterlijke macht. Dat geeft een waarborg voor de kwaliteit van de
adviezen van de comm issie.
Het jaarverslag is onderwerp van gesprek tussen de burgemeester en de voorzitter
van de commissie.
a. In spr aa k e n com m u nic at ie
N.v.t.
b. Vervolgt raject besl uitvorm ing
Van het jaarverslag is kennisgenomen door het college. Verdere besluivorm ing is
niet aan de orde. W el is het jaarverslag onderwerp van gesprek tussen de
burgemeester en de voorzitter van de Adviescommissie.
4. Wa t m ag he t kos te n?
N.v.t.
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5. Bij deze raadsinformatiebrief hoort de volgende bijlage:
Het jaarverslag 2013 van de Adviescommissie voor de behandeling van de
bewaarschriften.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en V thouders
J de secretaris
de bur meester

M.M. van der Kraan
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