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Onderwerp: Jaarverslag 2010 adviescommissies bezwaarschriften en klachten 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Het “Jaarverslag 2010 adviescommissies voor bezwaarschriften en klachten” (hierna te noemen: het 
jaarverslag) is opgesteld door de Adviescommissie bezwaarschriften GS, de Klachtencommissie en de 
Adviescommissie bezwaarschriften PS. Op 29 maart 2011 hebben wij het jaarverslag vastgesteld. 
 
Het jaarverslag 2010 geeft inzicht in het aantal behandelde bezwaarschriften en klachten in 2010, de 
tijdigheid van de afdoening, het aantal gevallen waarin is afgeweken van het commissieadvies en de 
invloed van pre-mediation of andersoortige bemiddeling op de bezwaren- en klachtenbehandeling. 
Daarnaast bevat het jaarverslag een aantal aanbevelingen over 2010. Het gaat hier om zaken die de 
commissies zijn opgevallen en die veelal een verdere reikwijdte hebben dan de individuele zaak.  
 
Aanleiding 
Op 29 maart 2011 hebben wij het jaarverslag vastgesteld. Wij bieden het u ter kennisneming aan.  
 
Voorgeschiedenis 
N.v.t. 
 
Essentie / samenvatting: 
Hieronder enkele hoofdlijnen uit het jaarverslag: 

- In totaal zijn er in 2010 186 bezwaarschriften ingediend. Er zijn 182 bezwaarschriften 
(inclusief de intrekkingen) afgedaan.  

- Er zijn tegen beslissingen van uw Staten in 2010 geen bezwaarschriften ontvangen en 
afgedaan.  

- Het aantal bezwaarschriften GS dat binnen de wettelijke beslistermijn is afgedaan is 96%. Het 
percentage waarop niet tijdig is beslist lag in 2009 op 13%; in 2010 is dat percentage gedaald 
tot 4%. De bezwaarschriften SN/SAN regeling zijn allemaal binnen de wettelijke beslistermijn 
afgedaan. 

- In 2010 zijn in beroep en hoger beroep 37 rechterlijke uitspraken gedaan. Daarnaast zijn 2 
beroepen en 1 hoger beroep ingetrokken. 
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- In 2010 zijn 21 klachten ingediend en 20 klachten zijn afgedaan. Geen van de klachten had 
betrekking op het handelen van uw Staten. 

 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het jaarverslag geeft een breed inzicht in het aantal bezwaarschriften en klachten en de wijze van 
afdoening. Voorts dient het jaarverslag, vooral de aanbevelingen, als instrument voor de verbetering 
van de juridische kwaliteit van de besluitvorming.  
 
Financiële consequenties 
Geen  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Het jaarverslag wordt ter kennisneming aan de commissarissen van de Koningin van de andere 
provincies en aan de colleges van B&W van de Utrechtse gemeente gezonden. Het jaarverslag wordt 
op de website van de provincie geplaatst.  
 
Concreet voorliggend voorstel aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis nemen van het “Jaarverslag 2010 Adviescommissies voor bezwaarschriften en klachten”. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, H. Goedhart  
 


