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Verordening 2017
artikel 2, lid 1
Inleidende bepaling commissie
De commissie adviseert over
bezwaarschriften

artikel 2, lid 2 onder b
Inleidende bepaling commissie

Verordening 2020
Nieuw: artikel 2, lid 3
In afwijking van lid 1 adviseert
de voorzitter van de commissie
ten aanzien van de beslissing
op bezwaren, indien een
bezwaarschrift nietontvankelijk is
De voorzitter ontvangt per
uitgebracht advies een
vergoeding van €25,- (zie
nieuw artikel 4, lid 5).
Geschrapt

De commissie is niet bevoegd
te adviseren ten aanzien van
bezwaarschriften betreffende
personele aangelegenheden

artikel 3, lid 2
samenstelling commissie
De voorzitter en leden worden
door de gemeenteraad
benoemd geschorst en
ontslagen

Gewijzigd: artikel 3, lid 2
De voorzitter en leden worden
door het college benoemd
geschorst en ontslagen

Uitleg
Om sneller advies in te kunnen winnen en
daardoor ook sneller duidelijkheid te geven
aan bezwaarde over de ontvankelijkheid van
het bezwaarschrift wordt, buiten de
hoorzitting om, alleen aan de voorzitter
advies gevraagd over een kennelijk nietontvankelijk bezwaarschrift.

Dit artikellid is overbodig geworden met de
invoering van de Wet normalisatie
rechtspositie ambtenaren (wnra). Het private
arbeids- en ontslagrecht geldt nu ook voor
gemeenteambtenaren. Dit betekent dat een
ambtenaar naar de kantonrechter gaat. Hij
kan niet langer in bezwaar bij de eigen
werkgever en in beroep bij de
bestuursrechter.
Dit leidt tot snelle efficiënte
(her)benoemingen en is in overeenstemming
met de VNG Modelverordening en de
verordening van Heemstede.
De bezwaarschriftencommissie is een
‘andere commissie’ in de zin van artikel 84
van de Gemeentewet. Zowel de raad, het
college als de burgemeester en het college
stelt deze commissie in, voor zover het
haar/zijn bevoegdheden betreft. Aangezien
de commissie in 95% van de gevallen
adviseert over besluiten van het college, is
het eerder aan het college om de individuele
leden van de commissie te benoemen en
niet de raad.
Het is ook in het kader van het dualisme niet
de taak van de gemeenteraad individuele
commissieleden te benoemen. De
kaderstellende rol van de raad zit hem in de
vaststelling van de verordening over de
werkwijze van de
bezwaarschriftencommissie. De
controlerende taak voert de raad uit aan de
hand van het jaarverslag van de commissie.
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Nieuw: artikel 4
De vergoeding per
commissievergadering of
hoorzitting bedraagt voor de
voorzitter €200,- en voor de
leden €150,-. Aan de leden
worden reiskosten toegekend
conform artikel 3.1, eerste lid
van de Regeling rechtspositie
decentrale politieke
ambtsdragers.

artikel 6
Ingediend bezwaarschrift

(vernummerd)
Nieuw: artikel 7, lid 2
Het bezwaarschrift en de op de
zaak betrekking hebbende
stukken worden in het digitale
zaaksysteem van de gemeente
opgenomen. Deze zaak staat
digitaal ter beschikking voor de
indiener van het
bezwaarschrift.

x

Nieuw: artikel 8
Waarborgen
privacy/vertrouwelijkheid

artikel 7, lid 1
Bemiddeling

(vernummerd)
Gewijzigd: artikel 9, lid 1

Voordat de commissie de zaak
in behandeling onderzoekt een
ambtenaar van de vakafdeling
die belast is met de
behandeling van het
bezwaarschift of er middels
premediation tot een oplossing
gekomen kan worden.

Nieuwe term ‘in der minne
schikken’ i.p.v. ‘pre-mediation’.
Binnen vier weken na
ontvangst van het
bezwaarschrift onderzoekt een
ambtenaar van de vakafdeling,
die belast is met de
behandeling van het
bezwaarschift, of er middels
alternatieve
geschillenoplossing (pre-

Met de vaststelling van de ‘Verordening
rechtspositie raads- en commissieleden
2020’ ontbreekt een grondslag voor de
vergoedingen van de leden van de
bezwaarschriftencommissie.
De vergoedingen worden nu in deze
verordening vastgesteld. De bedragen zijn
hoger dan de in 2011 vastgestelde bedragen.
Hierbij is rekening gehouden met de
wettelijke indexering vanuit het
rechtspositiebesluit decentrale politieke
ambtsdragers. Daarnaast sluiten de
voorgestelde bedragen beter aan bij het
gemiddelde van de vergoedingen van de
leden van bezwaarschriftencommissies van
andere (omliggende) gemeenten.
Met de invoering van ‘mijn zaak’ (Hoegle)
heeft degene die bezwaar indient inzicht in
de voortgang van de zaak en kan ook via de
zaak communiceren met de gemeente.
Artikel 7:4, tweede lid van de Awb
(terinzagelegging voorafgaand aan
hoorzitting) blijft onverminderd van
toepassing. Voor bezwaarde betekent dit dat
de stukken digitaal beschikbaar zijn. De
stukken worden voor andere
belanghebbenden op het gemeentehuis ter
inzage gelegd óf ook digitaal ter beschikking
gesteld.
In de oude verordeningen waren er geen
regels gesteld met betrekking tot hoe om te
gaan met privacygevoelige informatie. Ook
de VNG Modelverordening biedt hiervoor
geen handvatten. Gesteld kan worden dat er
genoeg waarborgen zijn vanuit de AVG, die
ook op de commissie van toepassing is. Gelet
op het belang om zorgvuldig om te gaan met
privacygevoelige informatie worden deze
waarborgen door dit artikel extra benadrukt.
De term ‘pre-mediation’ wordt losgelaten,
omdat bij deze term eerder gedacht zal
worden aan een professionele aanpak van
het geschil. De term ‘in der minne schikken’
geeft meer vrijheid in de informele aanpak.
Door het vastleggen van een termijn kan
beter gestuurd worden op het zo snel
mogelijk onderzoeken of het conflict
mogelijk op een andere wijze kan worden
opgelost. Als eerst voor de informele aanpak
wordt gekozen, hoeft het bezwaarschrift
(nog) niet op een hoorzitting te worden
ingepland.
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artikel 8
Uitoefening van bevoegdheden

mediation) tot een oplossing
gekomen kan worden.
(vernummerd)
Gewijzigd: artikel 10

x

De bevoegdheid ingevolge
artikel 7:3, van de wet (afzien
van horen) wordt voor de
toepassing van deze
verordening, namens het
bestuursorgaan, uitgeoefend
door de voorzitter van de
commissie.
(artikel 10, lid 2)
nieuw: artikel 12, lid 4

Artikel 12
Quorum
Artikel 13
niet-deelneming aan de
behandeling
Artikel 15, lid 5
Schriftelijke verslaglegging

De op de zaak betrekking
hebbende stukken worden
twee weken voorafgaand aan
de hoorzitting ter beschikking
gesteld aan de commissie en
bezwaarde.
geschrapt

Deze bevoegdheid was nog niet geregeld. Nu
afzien van horen in de praktijk bijna alleen
maar voorkomt in de gevallen dat een
bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk is,
wordt voorgesteld deze bevoegdheid bij de
voorzitter neer te leggen.

De commissieleden en bezwaarde moeten
zich tijdig voorafgaand aan de hoorzitting
voor kunnen bereiden op de zitting.

Verwerkt in artikel 3, lid 5 en artikel 12 lid 2.

geschrapt

Verwerkt in artikel 3, lid 7.

geschrapt

Dit artikel is overbodig geworden. Er wordt
in de praktijk geen apart verslag meer
gemaakt van de hoorzitting; het verslag
maakt onderdeel uit van het advies (geregeld
in artikel 7:13 lid 6 Awb) en dat advies wordt
ondertekend door de voorzitter en de
secretaris (reeds geregeld in artikel 18, lid 6
van de verordening)
Overbodig, omdat de commissie uit 3 leden
bestaat, kunnen de stemmen niet staken.
Overbodig, onvoorziene omstandigheden
hebben zich nooit voorgedaan. Mocht die
zich wel voordoen dan mag van het
professioneel handelen van de commissie
worden uitgegaan.

Het verslag van de hoorzitting
wordt ondertekend door de
voorzitter en de secretaris van
de commissie
Artikel 17, lid 3
Raadkamer en advies
Artikel 20
Onvoorziene omstandigheden

Gebleken is dat de oude verordening
voorzag in gedeeltelijke delegatie en
mandaat aan een ambtenaar (secretaris).
Dat laat de Awb echter niet toe. Daarom is
nu gekozen voor delegatie aan de commissie
of voorzitter, met mogelijkheid van mandaat
door de voorzitter aan de secretaris (eerste
lid). Dat is in overeenstemming met de Awb.

geschrapt
geschrapt
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