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Onderwerp: Rekenkameronderzoek naar de voorbereiding van de gemeente Tynaarlo op de Wet dwangsom en 
beroep bij niet tijdig beslissen.  
 
 
 
Geachte Rekenkamercommissie, 
 
Op 16 december jl. ontvingen wij van de griffier uw onderzoeksrapport met het verzoek om een bestuurlijke 
reactie. Hieronder vindt u onze reactie. 
 
Hoofdconclusie: Tynaarlo scoort goed wat betreft beslistermijnen 
Wij zijn vanzelfsprekend tevreden met de hoofduitkomst van uw onderzoek namelijk: “Over het algemeen wor-
den wettelijke beslistermijnen nageleefd. “ Mede naar aanleiding van dit onderzoek constateren wij dat bij de 
gemeente Tynaarlo slechts in een beperkt aantal gevallen de beslistermijnen daadwerkelijk worden overschre-
den. Dit betekent dat, mede gezien de ingebrekestellingtermijn, er weinig financiële risico’s worden gelopen. 
Mocht een besluit toch te laat worden genomen dan kan de gemeente in gebreke gesteld worden. We hebben 
dan nog 14 dagen om alsnog te beslissen. Dit zal in vrijwel alle gevallen gebeuren. De financiële risico’s zijn 
dan ook te verwaarlozen. 
Dit betekent niet dat er geen aanvragen zijn die moeilijk binnen de hiervoor gestelde termijnen zijn af te hande-
len. Dit heeft vaak te maken met complexe omstandigheden en/of (verplichte) externe advisering. In deze geval-
len informeren wij tijdig de aanvrager en zullen we nadat alle gegevens binnen zijn zo spoedig mogelijk beslui-
ten. Ook zonder de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (verder: Wet dwangsom) is de gemeente 
Tynaarlo alert op de tijdige afhandeling van aanvragen van burgers en bedrijven. Verder zijn we bezig om de 
administratieve lastendruk voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor kijken we welke 
vergunningen kunnen worden afgeschaft, welke formaliteiten kunnen worden vereenvoudigd, welke vergunnin-
gen een langere looptijd kunnen krijgen etc. Een voorstel hierover zal binnenkort in de gemeenteraad worden 
behandeld. 
 
Implementatie en registratie 
De Wet dwangsom is intern bekend gemaakt in de organisatie. Voor de burgers van Tynaarlo is op de gemeen-
telijke website informatie te vinden over deze wet. Na een oriënterende inventarisatie van de beslistermijnen 
binnen de gemeente in voorjaar 2009 kwamen we tot de conclusie dat dit binnen de gemeente behoorlijk goed 
op orde was. Kort daarna hoorden wij dat de Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo (RKT) nog in 2009 



 

een onderzoek zou doen naar de stand van zaken. Hierna hebben we besloten om eventuele vervolgacties te 
gaan opstarten zodra de resultaten van dit onderzoek bekend waren.  
In 2010 zullen we beschikken over een nieuw document management systeem (dms). Dit is een geautomati-
seerd systeem dat in de nabije toekomst een belangrijke rol gaat spelen in ons documentbeheer en besluitvor-
mingsproces. Hieraan kunnen termijnregistraties worden gekoppeld.  
 
Rapport van de rekenkamercommissie 
Het onderwerp en het tijdstip van dit onderzoek heeft het college verbaasd. De Wet dwangsom betreft een rege-
ling die als aanvulling voor een tijdige besluitvorming is aan te merken. Er worden geen grote financiële conse-
quenties verwacht. Binnen de gemeentelijke activiteiten zijn onderwerpen waar veel grotere financiële en be-
leidsmatige consequenties aan verbonden zijn. Verder is op dit moment nog weinig te onderzoeken over de 
gevolgen van deze wet voor de gemeente. 
 
Verder hebben we nog een aantal redactionele en inhoudelijke kanttekeningen bij het rapport. 
- Op pagina 9 is sprake van een onduidelijke opsomming van termijnen.   
- De berekening van de eventuele dwangsommen is onduidelijk en soms ook daadwerkelijk onjuist. 
Hiervoor verwijzen we specifiek naar de tabel en berekening op pagina 29. Hier worden dwangsommen bere-
kend op basis van gemiddelde overschrijdingstermijnen zonder rekening te houden met het aantal gevallen 
waarin dit plaatsvindt. Bovendien is het genoemde totaalbedrag onjuist. 
 
Reactie op de algemene aanbevelingen 
De informatie over de  Wet dwangsom is vorig jaar in de organisatie bekend gemaakt. Verdere implementatie is 
inmiddels ter hand genomen. De verantwoordelijkheid voor de beslistermijnen lag ook al voor de inwerkingtre-
ding van de Wet dwangsom bij de managers. Dit wordt door de Wet dwangsom niet anders. Uitgangspunt was 
en blijft: “Tijdige besluitvorming”. Vanzelfsprekend moeten medewerkers de voor hun werkprocessen geldende 
beslistermijnen kennen evenals de mogelijkheden van opschorting en verdaging. Bij de actualisatie van de pro-
cesbeschrijvingen zal expliciet aandacht worden besteed aan de beslistermijnen.  
De ontvangstbevestigingen zijn al gestandaardiseerd voor de verschillende besluiten. Hierin is de afhandelings-
termijn opgenomen en indien nodig of er sprake is van de lex silencio positivo. Verder zullen er informatiefolders 
over de Wet dwangsom beschikbaar worden gesteld. Op de gemeentelijke website is informatie over de Wet 
dwangsom te vinden met een format voor een ingebrekestelling.   
 
Reactie op de aanbevelingen per besluitvormingsproces 
Bij enkele besluitvormingsprocessen is er sprake van piekbelasting en/of eenpersoonsfuncties. Het manage-
ment kiest de oplossingen die noodzakelijk zijn voor de continuïteit en de tijdige besluitvorming.Voor enkele 
vergunningen geldt dat er bij overschrijding van de beslistermijn een vergunning van rechtswege verleend is. 
(Lex silencio positivo)  Dit geldt bij voorbeeld voor bouwvergunningen.  In de afgelopen jaren is het hierbij niet 
voorgekomen dat een bouwvergunning van rechtswege verleend is. Mocht dit gebeuren dan dit zal volgens de 
wettelijke regels zo spoedig mogelijk gepubliceerd worden.  
Aandachtspunt is een duidelijk en eenduidig registratiesysteem voor de afhandeling van de verschillende soor-
ten aanvragen. In 2010 zal hier verder aandacht aan besteed worden. Dergelijke gegevens kunnen dan ook in 
managementrapportages worden opgenomen.   
 
Evenementenvergunning 
In de nieuwe gedereguleerde APV zijn kleine evenementen vergunningvrij geworden. Het Evenementenbeleid 
wordt aangepast aan de vernieuwde APV. 
 
Besluiten op grond van de WMO 



 

Aanvragen voor voorzieningen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) worden in veel 
gevallen in heel korte termijn afgedaan. Enkele voorzieningen vragen meer tijd door de complexiteit van de 
aanvraag en/of de externe advisering. Bijvoorbeeld een woningaanpassing.  De afhandelingstermijn voor deze 
aanvragen is dan ook in redelijkheid langer dan de standaard 8 weken termijn als genoemd in de Algemene 
Wet bestuursrecht. Met de aanvrager wordt dit gecommuniceerd. Op grond van artikel 4:13 en 4:14 van de Al-
gemene wet bestuursrecht is er dan nog steeds sprake van een redelijke termijn. Er is de facto geen sprake van 
overschrijding van termijnen.  Aan de externe adviseurs zullen strengere eisen worden gesteld voor wat betreft 
de termijnen van advisering.  
 
Concluderend merken we op dat de wet Dwangsom een goed instrument is voor burgers als een bestuursor-
gaan niet tijdig beslist. De gemeente Tynaarlo heeft de intentie om een goede dienstverlening voor de burgers 
te waarborgen. Onderdeel hiervan is het zorgvuldig en tijdig beslissen op aanvragen als dit mogelijk is. In uit-
zonderingsgevallen wordt hierover gecommuniceerd met de aanvrager. Wij krijgen ook zelden klachten van 
burgers over beslistermijnen. Een enkele uitzondering daargelaten. Nieuwe digitale mogelijkheden zullen bij-
dragen aan een verbeterde registratie en termijnbewaking.  
.  
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders 
 
 
 
 
drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel      F.A. van Zuilen 
secretaris a.i.      burgemeester 
 
 
 


