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Verslag jaargesprek tussen de Commissaris van de Koningin, de provinciesecretaris, de 
voorzitters van de Awb-adviescommissies en de Concernstaf op 23 maart 2006 
 
Aanwezig: 
 
Commissaris van de Koningin:  mr. B. Staal 
 
Provinciesecretaris:   drs. H.H. Sietsma 
 
Voorzitters:   drs. J.H. Boone 
 mw. mr. W.N. Herweijer 
 

met kennisgeving afwezig:  
 drs. S. Gerritsen 

mr. L.P.A. van Kats 
mw. dr. mr. A.G. Veldman 
 

Concernstaf:   mr. R.V.B. Kroon 
mw. mr. S.L.  Munsel 
mw. mr. J.M.H. de Vet 
 

1. Opening 
Opening van het gesprek. Geen bijzondere mededelingen vooraf. 
 

2. Algemene evaluatie / ontwikkelingen Awb-commissie 
De voorzitters zijn tevreden over het functioneren van het Awb-secretariaat en de leden. 
 
Zij benadrukken het belang van preventie waarmee reeds in het primaire besluitvormingstraject 
bezwaarschriften kunnen worden voorkomen (bijvoorbeeld via tussentijds contact met aanvrager bij 
onduidelijkheden of omissies in aanvraag).   
 
Verder vragen zij aandacht voor het advies van de Commissie podiumkunsten dat door GS bij de 
beslissing op subsidie-aanvragen standaard wordt gevolgd. In overweging wordt gegeven om 
voormeld advies te beperken tot een artistiek-inhoudelijk oordeel (waarvoor deze 
deskundigencommissie met name is ingesteld) en de behandelend sector DCU zelf te belasten met de 
beoordeling van de andere aspecten van de aanvraag. Aldus blijft de beslissing op de aanvraag meer in 
handen van de provinciale organisatie wat de band met aanvragende instellingen kan versterken. 
Andere aandachtspunten voor het beleidsveld cultuur zijn:   
- onderkennen van het verschil in typen aanvragen voor kleine resp. grote gemeenten en waar nodig    
politiek bijsturen door het beleid aan te passen; 
- duidelijke informatieverstrekking over het vereiste dat een aanvraag qua opzet of uitvoering 
bijzonder moet zijn. 
 
De voorzitters steunen -vanuit het oogpunt van efficiëncy en verbreding van werkzaamheden- de 
samenvoeging van de huidige commissies tot één Awb-adviescommissie GS.   
In overweging wordt gegeven de aanlevertermijn voor B-stukken in bezwaarzaken in te korten. 
Tevens wordt aandacht gevraagd voor overdracht van zaken en de besluitvorming door GS in de 
vakantieperiode zodat de bezwaarprocedure niet stil komt te liggen.  
De overschrijding van de wettelijke termijnen voor de behandeling van bezwaarschriften is een zwak 
punt, verwacht wordt dat met de voorgestelde aanpassingen in de werkwijze, met medewerking van 
alle betrokkenen, een beter resultaat kan worden bereikt.   



De voorzitters geven de voorkeur aan de huidige samenstelling van de commissie met interne leden. 
De leden blijken voldoende afstand te houden, zijn inhoudelijk deskundig en kritisch. Met name in het 
kader van de doelmatigheidstoetsing van het bestreden besluit wordt hun inbreng als waardevol 
aangemerkt. 
Het gebrek aan beschikbare leden is een managementkwestie en mag geen argument zijn voor 
omzetting in een externe commissie. 
De provinciesecretaris  zijn geen signalen bekend van loyaliteitsproblemen bij de leden van de 
commissie. Er zal een hoge prioriteit moeten worden toegekend aan de bezetting van de commissie 
zodat de bezettingsproblemen worden opgelost. De wijze van benoeming van de leden zal  worden 
bezien. Daartoe zal een voorstel worden voorbereid. 
De provinciesecretaris kent hoge prioriteit toe aan  het afhandelen van de bezwaren binnen de 
wettelijke termijn, afgesproken wordt dat hij door de CS op de hoogte wordt gehouden van de effecten 
van de aangepaste werkwijze en  eventuele problemen  in de interne procedure bij de afhandeling van 
bezwaren.   
 
3. Conceptjaarverslag 2005 
Het conceptjaarverslag wordt doorgesproken.  
Voorop wordt gesteld dat het halen van de beslistermijnen een kritisch punt is. De organisatie moet zo 
worden ingericht dat deze situatie wordt verbeterd.   
Afgesproken wordt dat het conceptjaarverslag op een aantal onderdelen wordt verduidelijkt 
(behandeling fuwa-bezwaarschriften p. 6, paragraaf over klachten p. 8, aanbevelingen p. 9/10) en dat 
het daarna aan GS wordt aangeboden (met aanbieding aan PS t.k).  
 
4. Wvttk 
De provinciesecretaris vraagt aandacht voor mediation. Bevorderd moet worden dat hiervan meer 
gebruik wordt gemaakt.   

5. Rondvraag en afsluiting 
-


