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Vragen: 

Vragen over de jaarrekening 2019, onderdeel Sociale Dienst Drechtsteden 
(SDD). 
Als we spreken over 2019 (dat geldt ook voor 2015 t/m 2018) bedoelen we de 
in dat jaar genomen beslissingen, los van het jaar waarop de zaak aanhangig is 
gemaakt. 
 
1. Beslissingen naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften:  
a. Hoeveel beslissingen zijn er in 2019 gewijzigd n.a.v. een bezwaarschrift.  
b. Hoeveel beslissingen zijn er in 2019 ongewijzigd gebleven n.a.v. een 
bezwaarschrift.  
c. Wat waren deze aantallen in de jaren 2015 t/m 2018.  

  
 2. Beslissingen naar aan leiding van een beroepschrift:  

a. Hoeveel beslissingen zijn er in 2019 gewijzigd n.a.v. een uitspraak van de 
Rechtbank.  
b. Hoeveel beslissingen zijn er in 2019 ongewijzigd gebleven n.a.v. een 
uitspraak van de Rechtbank.  
c. Wat waren deze aantallen in de jaren 2015 t/m 2018.  
 

 3. Beslissingen naar aanleiding van een hoger beroep:  
a. Hoeveel beslissingen zijn er in 2019 gewijzigd n.a.v. een uitspraak van de 
Centrale Raad van Beroep.  
b. Hoeveel beslissingen zijn er in 2019 ongewijzigd gebleven n.a.v. een 
uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.  
c. Wat waren deze aantallen in de jaren 2015 t/m 2018.  

 
 4. Vergoeding dwangsommen wegens het niet tijdig nemen van een beslissing: 

a. Hoe vaak is er in 2019 een dwangsom uitbetaald omdat de SDD een 
beslissing niet tijdig nam, en welk bedrag was hiermee gemoeid?  
b. Wat waren de aantallen en bedragen in de jaren 2015 t/m 2018.  
 

 Antwoord:  
Onderstaand treft u een overzicht aan van de aantallen beslissingen en het resultaat daarvan naar 
aanleiding van de bezwaar-, beroeps- en hoger beroepsprocedures over de jaren 2015, 2016, 2017, 
2018 en 2019. Opmerking daarbij is dat nog niet op alle in de jaren 2018 en 2019 ingediende 
beroepen en met name hoger beroepen een uitspraak is gedaan.  
Een tweede opmerking is dat in toenemende mate in beroepsprocedures maar zeker ook in hoger 
beroepsprocedures geschillen worden opgelost door het treffen van een schikking. In die gevallen 
wordt dat geregistreerd als een wijziging van het besluit naar aanleiding van de procedure, hoewel 
daarmee niet vaststaat dat aan de rechtmatigheid van het besluit van de SDD een gebrek kleeft. 
Tenslotte wordt gevraagd naar aantallen en bedragen met betrekking tot toegekende dwang-
sommen. Dwangsommen kunnen worden toegekend in verband met niet tijdige besluitvorming in 
primo (eerste besluit) of in de bezwaarfase. Dit komt inderdaad incidenteel voor maar de betreffende 
gevallen worden niet als zodanig geregistreerd; om die reden kunnen op dit punt geen cijfers worden 
verstrekt. 
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Periode 2015 2016 2017 2018 2019 

 

Resultaat 
  
 

onge-
wijzigd 

gewijzigd 
 

onge-
wijzigd 

gewijzigd 
 

onge-
wijzigd 

gewijzigd 
 

onge-
wijzigd 

gewijzigd 
 

onge-
wijzigd 

gewijzigd 
 

Bezwaar 698 257 686 267  563 249  538 222  501 148  

Beroep 84 29 106 30 75 17 71 22 59 14 

Hoger 
beroep 

21 10 19 11 30 5 24 2 4 0 

 
 
Voor een weging van bovenstaande aantallen is het relevant het totaal aantal primaire besluiten te 
kennen dat bij de Sociale Dienst Drechtsteden wordt genomen. In onderstaande tabel leest u in welk 
percentage van het dit totaal aantal besluiten uiteindelijk na bezwaar en beroep een ander besluit 
wordt genomen. Uit deze tabel blijkt dat dit percentage in de afgelopen jaren steeds verder gedaald is. 
 
 

Periode Aantal 
primaire 
besluiten 

Participatie- 
wet 

Aantal 
primaire 
besluiten 

Wmo 

Totaal aantal 
primaire 
besluiten 

Totaal aantal 
gewijzigde 
besluiten* 

Percentage 
gewijzigde besluiten 

t.o.v. totaal aantal 
primaire besluiten 

2015 40717 16715 57432 296 0,52% 

2016 47168 16130 63298 308 0,49% 

2017 47983 19995 67978 271 0,40% 

2018 51427 21373 72800 246 0,34% 

2019 48595 23563 72158 162 0,22% 

 
* Optelsom van de gewijzigde besluiten op bezwaar, beroep en hoger beroep uit de voorgaande tabel. 

 


