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(voorlopig) niet van het gas af in Bloemendaal
De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 11
maart 2021, voorgezet op Z2 ^maatİ Zozi,
Kennis genomen hebbende van onder meer de presentatie van Buro
Overmorgen tijdens de themasessie transitievisie Warmte (Bloemendaal
van t gas af) dd 11 februari 2021
-huishoudens tot 2050 de tijd hebben om ‘van het gas’ af te gaan
-de woningvoorraad in Bloemendaal gemiddeld van voor de járen 90 is
-er op dit moment geen geschikte/betaalbare alternatieven voor gas
beschikbaar zijn voor het overgrote deel van de woningen in
Bloemendaal uitgezonderd nieuwbouw
-de meerderheid van de Bloemendalers de eerstkomende periode ook
niet van het gas afwillen (bron enquete Buro Overmorgen)
-de financiële situatie van de gemeente Bloemendaal niet rooskleurig is
Overwegende dat,
Besluit:
-alle inspanningen vanuit de gemeente Bloemendaal om de
Bloemendaalse huishoudens ‘van het gas’ te krijgen voorlopig worden
opgeschort met een minimale periode van drie jaar
-het hier voor uitgetrokken budget zal worden toegevoegd aan de
algemene reserve

Initiatiefvoorstel Verordening ambtelijke bijstand en
fractieondersteuning Bloemendaal 2011 (2017017348)

Ingediend door: Zelfstandig Bloemendaal
Aan:
De voorzitter van de gemeenteraad
De gemeenteraad bijeen in openbare vergadering op 11 maart 2021,
\loo(tflt2ek of 11 Ywăart 2^2-1,
Overwegende dat dit initiatiefvoorstel de volgende achtergrond
heeft:

De verordening bepaalt dat elke fractie een beroep kan doen op een
financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten van de fractie. Dat
deze financiële bijdrage besteed moet worden om de
volksvertegenwoordigende , kaderstellende en controlerende rol te
versterken. Dat door het opnemen van art 8 lid 2 f en art 8 lid 3 wordt
ingegrepen in de keuzevrijheid waaraan de financiële bijdrage te
besteden.
Besluit art 8 verordering amtelijke bijstand en
fractieonderstuening Bloemendaal 2011 als volgt aan te passen
Artikel 8

»
.

1. Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende,
kaderstellende en controlerende rol te versterken.
2. De fracties mogen de bijdrage niet gebruiken voor de bekostiging
van:
o a. uitgaven in strijd met wettelijke bepalingen en overige
regelingen;
o b. betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen
verbonden instellingen en/of natuurlijke personen;
o c. giften (inclusief bloemen, fruitmanden e.d.);
o d. uitgaven voor kosten die de leden moeten bekostigen uit
hun vergoedingen op grond van het rechtspositiebesluit raadsr*r\ kví kv-» i r" r i r» r» rl r» r» *

e. opleidingen voor raads- en duoc
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Bloemendaal
Aan de Gemeenteraad.
Raadsvergadering d.d.
Commissievergadering d.d.
Commissie
Portefeuillehouder
Zaaknummer
Productiedatum

11 maart 2021, voortgezet op 22 maart 2021
16 februari 2021
grondgebied
Wethouder N.A.L. Heijink
2021000693
25 februari 2021

Onderwerp
MOOI Noord-Holland heeft op 4 maart 2021 een voordracht ingestuurd voor de benoeming van drie
leden van de adviescommissie voor Welstand en Monumenten.

De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 maart 2021;

besluit:
1. de voorzitter van de adviescommissie voor Welstand en Monumenten, dr. F. Schmidt, te
herbenoemen voor een periode van drie jaar, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020;
2. als lid van de adviescommissie te benoemen: ir. W.D. Knijnenburg, restauratiearchitect, voor
een eerste termijn van drie jaar;
3. als lid van de adviescommissie te benoemen: ir. E.E. Carels, architect, vooreen eerste termijn
van drie jaar.

De raad voornoemd, d.d. 22 maart 2021,
De stemcommissie bestaande uit dhr. Oude Weernink (voorzitter), mevr. Zoetmulder en dhr.
Bruggeman zijn in aanwezigheid van de griffier bijeen geweest op 19 maart 2021 om de stemmen
te tellen van de schríftelijke stemronde. De uitslag:
Dr. F. Schmidt: 16 voor, 3 tegen
Ir. W.D. Knijnenburg: 18 voor, 1 tegen
Ir. E.E. Carels: 18 voor, 1 tegen
De voorzitter concludeert dat ze alle drie^
de raad benoemd zijn.
de voorzitter,

steun hebben door de raad, waarmee ze door

de griffier,
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Voorgesteld besluit
1. de voorzitter van de adviescommissie voor Welstand en Monumenten, dr. F. Schmidt, te
herbenoemen voor een periode van drie jaar, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020;
2. als lid van de adviescommissie te benoemen: ir. W.D. Knijnenburg, restauratiearchitect, voor
een eerste termijn van drie jaar;
3. als lid van de adviescommissie te benoemen: ir. E.E. Carels, architect, vooreen eerste termijn
van drie jaar.
Aanleiding en beoogd effect
Aanleiding
De leden van de Welstandscommissie hebben een benoemingstermijn van drie jaar, met één
mogelijkheid van herbenoeming voor nog drie jaar. Van twee leden verstreek de maximale
benoemingsduur op achtereenvolgens 1 september 2020 en 1 januari 2021. MOOI Noord-Holland
(die verantwoordelijk is voor het bewaken van de zittingstermijnen en nieuwe voordracht van leden
drie maanden voor afloop van de termijn) stelde in oktober 2020- als overbruggingsmaatregel naar
de nieuwe verordening - voor om het aftreden uit te stellen. Dit voorstel is aan alle gemeenten
waaraan MOOI Noord-Holland adviseert voorgelegd. Op voordracht van MOOI Noord-Holland werd
daarom in het raadsvoorstel voor de vergadering van de Commissie Grondgebied van 14 februari
2021 (2020004638) voorgesteld- om de voorzitter van de adviescommissie voor Welstand en
Monumenten te herbenoemen voor een periode van drie jaar, (met terugwerkende kracht) en de
twee leden van de commissie uitstel van aftreden te verlenen tot 31-12-2021, of totdat de nieuwe
verordening op het welstands- en monumentenadvies in werking treedt. In het raadsvoorstel werd
ook aangegeven dat herbenoeming van de twee leden 'formeel gezien' eigenlijk niet mogelijk is,
maar dat Mooi Noord-Holland dit voorstelde omdat dit een uitzonderlijke situatie is omdat de
huidige adviescommissie ophoudt te bestaan als de Omgevingswet in werking treedt. In de
Omgevingswet zijn de wettelijke benoemingstermijnen geschrapt.
Ondanks het feit dat deze werkwijze in meerdere gemeenten dus plaats vindt, hecht het college
zich te houden aan de wettelijke bepaling van artikel 12b, vierde lid, van de Woningwet, waarin is
bepaald dat een voorzitter of ander lid van een welstandscommissie voor een termijn van ten
hoogste drie jaar kan worden benoemd in een welstandscommissie in een betreffende gemeente.
Verder is bepaald dat zij eenmaal voor een termijn van ten hoogste drie jaar kunnen worden
herbenoemd in dezelfde commissie. Het college heeft Mooi Noord-Holland derhalve gevraagd een
voordracht te doen voor twee nieuwe leden. De voorzitter kan nog voor een periode van drie jaar,
tot 1 juli 2023, worden herbenoemd.
Het raadsvoorstel dat geagendeerd was voor de commissie Grondgebied van 14 februari 2021
(2020004638) is daarom ingetrokken. Dit raadsvoorstel is de nieuwe versie. Bij dit voorstel vindt u
de voordracht van MOOI Noord-Holland van 4 maart 2021, voor de herbenoeming van de voorzitter
en de benoeming van twee nieuwe leden. Om discussie of onzekerheid over eventuele
(rechts)gevolgen van de adviezen van de commissie uit die periode te voorkomen, zal de
commissie na (her)benoeming alle adviezen (her)bevestigen die zij vanaf 1 juni 2020 heeft
uitgebracht.
Beoogd effect
Benoemde welstandscommissie.
Politieke keuzeruimte
De gemeente bepaalt zelf of een adviescommissie voor welstand en monumenten wordt ingesteld.
Gedachtegang
Argumenten
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In artikel 9.2 van de Bouwverordening staan de benodigde deskundigheden. Door benoeming
voldoet de commissie daaraan.
Kanttekeningen
2a. de voordracht is te laat
Artikel 2.2, derde lid, van het RvO bepaalt dat MOOI Noord-Holland een rooster van aftreden
bijhoudt en tijdig een voordracht voor (her)benoeming doet.
2b. vanaf 1 september 2020 kon de commissie formeel geen advies uitbrengen
De deskundigheid staat niet ter discussie, maar artikel 8.1, lid 2, RvO bepaalt dat er ten minste
twee leden moeten zijn (of hun plaatsvervangers). Conform het juridisch advies bekrachtigt de
nieuwe commissie de adviezen over die afgelopen periode.
2c. Een restauratiearchitect met architectuurgeschiedenis is niet continu aanwezig
Niet in elke commissievergadering is de noodzaak daarvoor aanwezig (monumenten). Afspraak is
dat de coördinator van de commissie voor die gevallen een lid van de Erfgoedcommissie van MOOI
Noord-Holland uitnodigt.
Overwegingen van het college
Continuïteit is belangrijk: de commissieleden moeten de gemeente kennen en willen leren kennen.
Daarom functioneren de leden waarvan de benoemingsduur is verstreken als achtervang. Dit
brengt geen extra kosten met zich mee. De coördinator van de commissie regelt dit zelf.
Middelen
n.v.t.
Participatie
De adviescommissie voor Welstand en Monumenten vergadert openbaar. Het is een
adviescommissie aan ons college voor uitvoering van de omgevingstaken.
Communicatie
nvt
Samenwerking (Heemstede)
Nvt
Vervolgproces/evaluatie
Vervolgproces
In 2021 leggen wij uw raad de nieuwe verordening voor (volgens VNG-model).
In het op te stellen Omgevingsplan kunnen de adviestaken van de commissie worden opgenomen.
Aan de hand van de taken adviseert MOOI Noord-Holland over de nodige deskundigheid en het
aantal leden.
Evaluatie
Evaluatie is zoals gebruikelijk met het jaarverslag van de welstandscommissie.
Bijlagen
Voordracht MOOI Noord-Holland d.d. 4-3-2021 (2021000805)
Achterliggende documenten
VNG brief 23 september 2020 (692821)
Brief MOOI Noord-Holland van 22 oktober 2020
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Samenleving
S. de Roy van Zuidewijn
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Onderwerp
Wijziging Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale Zaken

Voorgesteld besluit:
De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 2021

besluit:
Toestemming te geven de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale Zaken 2016 te
wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit.

De raad voornoemd, d.d.
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Voorgesteld besluit
Toestemming te geven de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale Zaken 2016 te
wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit.
Aanleiding en beoogd effect
Aanleiding
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bloemendaal en Heemstede zijn
met toestemming van de gemeenteraden in 2006 de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking
Sociale Zaken aangegaan. De uitvoeringsorganisatie is de Intergemeentelijke Afdeling Sociale
Zaken (IASZ) van de gemeente Heemstede. De gemeente Bloemendaal wil de frontoffice taken van
het Wmo-loket per 1 mei 2021 bij de IASZ beleggen. De colleges van Bloemendaal en Heemstede
hebben hiermee ingestemd, onder voorwaarde van akkoord van de gemeenteraden van Heemstede
en Bloemendaal met aanpassing van de GR Samenwerking Sociale Zaken 2016 (zie bijlage 1 voor
dit collegebesluit).
Beoogd effect
Het beoogde effect is een efficiënte en effectieve uitvoering van de taken van het Wmo-loket
Bloemendaal en een bredere basis binnen de IASZ, waarmee kwetsbaarheid wordt verkleind.
Politieke keuzeruimte
Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, maar zijn vrij in de
keuze waar deze taken worden ondergebracht.
Gedachtegang
De gemeenten Bloemendaal en Heemstede werken samen op het gebied van werk, inkomen en
zorg. De overweging hierbij is dat voor een doelmatige uitvoering van de gemeentelijke taken op
het gebied van werk, inkomen en zorg intergemeentelijke samenwerking wenselijk is. Hiertoe is
een Gemeenschappelijke regeling gevormd: de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking
Sociale Zaken.
De gemeente Bloemendaal wil het Wmo-loket Bloemendaal per 1 mei 2021 laten uitvoeren door de
IASZ. Het beoogde effect is een efficiënte en effectieve uitvoering van de taken van het Wmo-loket
Bloemendaal en een bredere basis binnen de IASZ waarmee kwetsbaarheid wordt verkleind. Omdat
de taken in de GR limitatief zijn beschreven en deze taak niet is opgenomen in de GR, moet de GR
hiervoor worden gewijzigd.
De voorgestelde wijzigingen passen binnen de doelstelling van de GR. Omdat het niet om grote
inhoudelijke wijzigingen gaat, hoeft er geen nieuwe Gemeenschappelijke regeling te worden
vastgesteld. Er kan worden volstaan met een wijzigingsbesluit. Het wijzigingsbesluit is bij dit
voorstel gevoegd.
Overwegingen van het college
De werkzaamheden van het Wmo Loket Bloemendaal passen binnen doel en reikwijdte van de GR
Samenwerking Sociale Zaken 2016.
In de GR staat opgenomen dat voor een doelmatige uitvoering van de gemeentelijke taken op het
gebied van werk, inkomen en zorg intergemeentelijke samenwerking wenselijk is.
De IASZ is organisatorisch de meest logische plek.
De IASZ is nu al een intergemeentelijke afdeling voor Bloemendaal en Heemstede. De overige
uitvoerende taken op het gebied van werk, inkomen en zorg zijn al ondergebracht door de
gemeente Bloemendaal bij de IASZ. De werkzaamheden van het loket passen goed binnen de

-3IASZ. Bovendien wordt een groot deel van de inzet in het Wmo loket Bloemendaal nu al ingevuld
door de IASZ.
Er ontstaat een directe verbinding tussen front- en backoffice.
De volledige backofficetaken van de Wmo worden nu ook al door de IASZ uitgevoerd. Door de
verbinding kunnen processen efficiënter worden ingericht. Er zijn minder overdrachtsmomenten en
medewerkers van de frontoffice hebben een directere verbinding met de (administratieve)
afhandeling van hun werk.
De organisatie wordt efficiënter, effectiever en minder kwetsbaar.
Het Wmo-team kan compacter worden door grotere aanstellingen per medewerker. Onderlinge
vervanging wordt gemakkelijker te organiseren. De IASZ kan de werving en selectie van alle
medewerkers doen en zo zorgen voor een evenwichtige samenstelling van het Wmo-team.
Middelen
Met de komst van het Wmo-loket Bloemendaal naar de IASZ komt 3,5 fte extra in dienst van de
gemeente Heemstede. Het betreft hier 1,67 fte die nu in dienst zijn bij de gemeente Bloemendaal
en 1,83 fte die voorheen werd ingevuld vanuit externe partijen. De personeelslasten daarvan
komen voor rekening van de gemeente Bloemendaal en worden via de reguliere kwartaal facturen
van IASZ in rekening gebracht.
Overhead
Omdat de overheadkosten voor de gemeente Heemstede toenemen wordt voor de extra formatie
(3,5 fte) die wordt ingezet voor het Loket Bloemendaal vanaf de ingangsdatum van dit voorstel een
aangepast overhead bedrag van structureel C 85.000 per jaar in rekening gebracht. Dit is een
maatwerk afspraak gezien de huidige GR. Dit bedrag wordt jaarlijks, conform de bepalingen over
overhead in de GR, geïndexeerd en is toereikend voor de extra kosten en risico's van de gemeente
Heemstede.
Deze kosten kunnen gedekt worden uit het budget WMO loket (grootboek 66020511). Hiermee kan
de overgang budgetneutraal uitgevoerd worden.
In bovenstaande gaan we uit van de huidige situatie. Als in de toekomst het aantal Wmo
meldingen toeneemt en daardoor een groter aantal fte nodig is bij de IASZ, zal de raad gevraagd
worden om extra budget ter beschikking te stellen.
Participatie
De aanpassing van de GR is in overleg met de gemeente Heemstede. In de gemeente Heemstede
wordt dezelfde procedure doorlopen.
Communicatie
Na vaststelling van het wijzigingsbesluit wordt deze bekendgemaakt via www.overheid.nl en is er
een geconsolideerde versie beschikbaar.
Samenwerking (Heemstede)
Zie participatie
Vervolgproces/evaluatie
5 januari 2021: college behandeling
17 februari 2021: behandeling commissie Samenleving
11 maart 2021: behandeling raad
23 maart 2021: vaststelling wijzigingsbesluit door het college
1 mei 2021: inwerkingtreding wijzigingsbesluit

-4Op 1 mei 2022 zal de overgang geëvalueerd worden.
Bijlagen
Bijlage 1: 2020004214: Collegebesluit'Onderbrengen Wmo loket Bloemendaal bij de
Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Bloemendaal en Heemstede (IASZ)'.
Bijlage 2: 2020004900: Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale Zaken 2016 (met
zichtbaar de voorgestelde wijzigingen)
Bijlage 3: 2020004901: Besluit wijziging Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale
Zaken 2021
Achterliggende documenten
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Bloemendaal
Aan de Gemeenteraad.
Raadsvergadering d.d.
Commissievergadering d.d.
Commissie
Portefeuillehouder
Programmaonderdeel

11 maart 2021/ 22 maart 2021
18 februari 2021
bestuur en middelen
Burgemeester E. Roest
004. Overhead

Registratienummer
Productiedatum

2020003787
13 oktober 2020

Onderwerp
Dit voorstel gaat over de Verordening commissie bezwaarschriften Bloemendaal 2020.
Voorgesteld besluit:
De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 oktober 2020;
gelet op het bepaalde in de artikelen 84, 96 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

1.

De Verordening commissie bezwaarschriften Bloemendaal 2020 vast te stellen;

2.

De financiële consequenties te vertalen in een wijziging van de begroting 2021 en de
meerjarenbegroting 2022-2024.

De raad voornoemd, d.d. 22 maart 2021
CDA, Liberaal Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal, Hart voor Bloemendaal, D66 dienen een
amendement in (kenmerk D, corsanummer 2021000900) met als dictum:
Artikel 3 Samenstelling van de commissie
Het tweede Hd van artikel 3 als volgt te wijzigen:
2. De leden van de commissie worden door de gemeenteraad benoemd, geschorst en ontslagen.
Artikel 6 Zittingsduur
Het eerste en tweede lid van artikel 6 als volgt te wijzigen:
1. De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar.
Het is mogelijk één keer herbenoemd te worden. De herbenoeming is eveneens voor een
periode van vier jaar, tenzij de gemeenteraad aanleiding ziet om voor een kortere periode her te
benoemen. Voor leden die op of voor 1-1-2016 zijn benoemd, geldt dat zij maximaal twee keer
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voor een periode van 4 jaar kunnen worden herbenoemd.
2. Een lid kan op elk moment ontslag nemen. Het doet daarvan schríftelijk mededeling aan de
gemeenteraad.
Slotregel verordening
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Bloemendaal, gehouden
op 22 maart 2021.
Amendement D wordt aangenomen met 15 stemmen voor (VVD, D66, CDA, Hart voor Bloemendaal,
Liberaal Bloemendaal, VDB, Zelfstandig Bloemendaal) en 4 stemmen tegen (GroenLinks, PvdA).
Met inachtneming van het aangenomen amendement D wordt het raadsvoorstel aangenomen met 17
stemmen voor (VVD, 2x GroenLinks, D66, CDA, Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal, VDB,
Zelfstandig Bloemendaal) en 2 stemmen tegen (lx GroenLinks, PvdA)
Besluit raad: aangenomen
Voor: 17
Tegen: 2
Afwezig: 0

orzitter,
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1.

De Verordening commissie bezwaarschriften Bloemendaal 2020 vast te stellen

2.

De financiële consequenties te vertalen in een wijziging van de begroting 2021 en de
meerjarenbegroting 2022-2024.

Aanleiding en beoogd effect
Aanleiding
Op 28 mei 2020 heeft de raad de 'Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2020'
vastgesteld. Met de vaststelling van deze nieuwe verordening ontbreekt een wettelijke grondslag
voor de vergoedingen van de leden en voorzitter van de bezwaarschriftencommissie. Deze
vergoedingen waren namelijk op basis van artikel 26, leden 4, 5 en 8 van de (voormalige)
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Bloemendaal 2011 vastgesteld.
Beoogd effect
Met de vaststelling van de nieuwe Verordening commissie bezwaarschriften Bloemendaal 2020
worden de vergoedingen voor de leden en voorzitter van de bezwaarschriftencommissie
vastgelegd. Ook worden een aantal andere wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de huidige
Verordening commissie bezwaarschriften Bloemendaal 2017.
Politieke keuzeruimte
Het instellen van de bezwaarschriftencommissie is een bevoegdheid van de raad, het college en de
burgemeester gezamenlijk (artikel 84 Gemeentewet). Het stellen van regels voor de behandeling
en advisering over bezwaarschriften behoort tot de kaderstellende bevoegdheid van de raad.
De raad is bevoegd vergoedingen van commissieleden bij verordening vast te stellen
Artikel 96, eerste lid, van de Gemeentewet bepaalt dat commissieleden een bij verordening
vastgestelde vergoeding krijgen. In het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
(hierna: Rechtspositiebesluit) zijn nadere regels gesteld. In artikel 3.4.1 van het
Rechtspositiebesluit is een tabel opgenomen met vergoedingen voor commissieleden voor het
bijwonen van vergaderingen. Ingevolge artikel 3.4.2 van het Rechtspositiebesluit kan de raad bij
verordening bepalen dat de vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie
naar boven afwijkt van de in de tabel genoemde vergoeding. Hier heeft de raad destijds gebruik
van gemaakt en vastgelegd in artikel 26, lid 8 van de (voormalige) Verordening rechtspositie
wethouders, raads- en commissieleden Bloemendaal 2011. Op basis hiervan heeft het college bij
besluit van 11 januari 2011 (kenmerk: 2010034858) de vergoeding van de leden van de
bezwaarschriftencommissie vastgesteld op C 125 en de vergoeding van de voorzitter van de
bezwaarschriftencommissie vastgesteld op C 170. Zie bijlage 3 voor de relevante wet- en
regelgeving.
Gedachtegang
Er wordt een hogere vergoeding vastgesteld voor de voorzitter en de leden van de
bezwaarschriftencommissie
Voorgesteld wordt de vergoeding per bijgewoonde vergadering (hoorzitting) van de leden vast te
stellen op 050,- en de vergoeding van de voorzitter vast te stellen op C200,-, met terugwerkende
kracht tot 28 mei 2020.
De voorgestelde vergoedingen zijn hoger dan de in 2011 vastgestelde vergoedingen (025 voor
leden en 070 voor de voorzitter). Bij deze nieuwe bedragen is rekening gehouden met de
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Daarnaast sluiten de voorgestelde bedragen beter aan bij het gemiddelde van de vergoedingen van
bezwaarschriftencommissies van andere (omliggende) gemeenten (zie bijlage 3). De vergoedingen
worden niet meer geïndexeerd, omdat het vaste vergoedingen zijn in de zin van artikel 3.4.2. van
het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.
De voorzitter van de bezwaarschriftencommissie adviseert over niet-ontvankelijke bezwaarschriften
Een bezwaarschrift kan ingevolge artikel 6:6 van de Awb niet-ontvankelijk worden verklaard. Het
gaat in de meeste gevallen om een bezwaarschrift dat buiten de wettelijke bezwaartermijn is
ingediend, niet is gericht tegen een (appellabel) besluit of waarbij de bezwaargronden niet tijdig
zijn aangevuld. Een dergelijk bezwaarschrift wordt niet inhoudelijk in behandeling genomen en
daarom kan ook van het horen worden afgezien ingevolge artikel 7:3 Awb. Dit komt gemiddeld 3 á
4 keer per jaar voor.
Een dergelijk bezwaarschrift wordt nu ter advisering aan de commissie voorgelegd tijdens de
beraadslaging van een hoorzitting. Planning technisch is het vaak niet mogelijk een dergelijk
bezwaarschrift op korte termijn in te plannen voor een hoorzitting. Dat betekent in de praktijk dat
pas na weken advies kan worden verkregen. Om sneller een advies te krijgen over dit soort
bezwaarschriften en bezwaarden hierdoor ook sneller duidelijkheid te kunnen geven, wordt
voorgesteld in deze gevallen alleen de voorzitter om advies te vragen. Dit advies kan op elk
willekeurig moment worden gevraagd. Voorgesteld wordt hieraan een vergoeding aan de voorzitter
toe te kennen van C25,- per uitgebracht advies.
In de gevallen dat niet de commissie, maar alleen de voorzitter adviseert, is de wettelijke
beslistermijn ook korter, namelijk 6 weken, in plaats van 12 weken.
Voorgesteld wordt om de benoeming, de schorsing en het ontslag van de leden aan te passen
Bij de vaststelling van de Verordening commissie bezwaarschriften 2017 op 15 februari 2017 heeft
het college de raad eerder voorgesteld de bevoegdheid voor benoeming, schorsing en ontslag bij
het college te beleggen. Hiermee wordt een snellere en efficiëntere besluitvorming mogelijk
gemaakt. De huidige benoemingsprocedure, die enkele maanden vergt, past niet bij de behoefte
van de organisatie om snel en slagvaardig nieuwe leden te kunnen benoemen als er leden uitvallen
of stoppen of om zittende leden te kunnen herbenoemen. De meerderheid van de raad heeft
destijds echter via een amendement (kenmerk: 2017003768) besloten deze bevoegdheid bij de
raad te laten. De raad zag destijds een meerwaarde voor haar controlerende taak, door deze
bevoegdheid in eigen hand te houden.
De raad wordt nogmaals voorgesteld deze bevoegdheid, conform de VNG modelverordening en de
verordening van de gemeente Heemstede, bij het college te beleggen. 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. Veruit de meeste adviezen van de commissie
worden uitgebracht over bezwaarschriften die zijn gericht tegen collegebesluiten. Het is dan ook
logisch dat in navolging van de benoemingsprocedure - waarbij de voorzitter van de
bezwaarschriftencommissie, de secretarissen en de portefeuillehouder samen bepalen welke
kandidaten er worden voorgedragen - de leden ook door het college worden benoemd.
Het is in het kader van het dualisme niet de taak van de gemeenteraad individuele commissieleden
te benoemen. De kaderstellende rol van de raad zit hem nu juist in de vaststelling van de
verordening. De controlerende taak voert de raad uit aan de hand van het jaarverslag van de
bezwaarschriftencommissie.
Bij overneming van dit voorstel, wordt de raad in het vervolg nog wel actief geïnformeerd door het
college over de (her)benoeming van de leden.
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Voorgesteld wordt om een aantal andere wijzigingen in de verordening door te voeren. Hierbij
moet gedacht worden aan het vastleggen van een termijn voor het aanleveren van het
bezwaardossier (artikel 12) en het op korte termijn na ontvangst van een bezwaarschrift
onderzoeken van alternatieve geschiloplossing en ook de commissie hierin een rol toe te kennen
(artikel 9). Daarnaast worden er waarborgen vastgelegd voor het zorgvuldig omgaan met
privacygevoelige of anderszins vertrouwelijke informatie (artikel 8). Ook vinden er ondergeschikte
wijzigingen plaats in de uitoefening van de wettelijke bevoegdheden (artikel 10). In bijlage 2 is een
overzicht van de belangrijkste wijzigingen gevoegd.
Overwegingen van het college
De verordening dient in overeenstemming te zijn met de wet en aan te sluiten bij de dagelijkse
praktijk. De voorgestelde wijzigingen sluiten hierbij aan. Hierbij is rekening gehouden met de - na
de raadscommissievergadering - voorgestelde wijzigingen namens de fractie PvdA.
Middelen
De financiële gevolgen van de verhoging van de vergoedingen van de leden en de voorzitter van de
bezwaarschriftencommissie worden geraamd op C 1.600,- extra per jaar. Hierbij wordt uitgegaan
van een gemiddeld aantal van 20 hoorzittingen per jaar. De aparte vergoeding voor de voorzitter
voor de advisering over een (kennelijk) niet-ontvankelijk bezwaarschrift wordt geraamd op C 100,extra per jaar, uitgaande van gemiddeld 4 adviezen á C 25,-.
Deze kosten komen ten laste van de post Juridisch algemeen, grootboeknummer 600.40.610.
Vastgesteld is dat de raming van deze post structureel te laag is begroot. De raming van deze post
bedraagt in 2021 C 4.309. Uitgaande van 20 hoorzittingen per jaar, kost de commissie C 10.000,-i- C 100,- (aparte vergoeding voorzitter niet-ontvankelijk bezwaarschrift) totaal C 10.100 per jaar.
Dit betekent een tekort van C 10.100 - C4.309 s C 5.791 structureel. Voorgesteld wordt de
financiële consequenties te vertalen in een wijziging van de begroting 2021 en de
meerjarenbegroting 2022-2024.
Participatie
n.v.t.
Communicatie
n.v.t.
Samenwerking (Heemstede)
Bij het opstellen van de nieuwe verordening is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de
modelverordening van de VNG, de verordening van Heemstede en de dagelijkse praktijk.
Vervolg proces/evaluatie
n.v.t.
Bijlagen
1. Verordening commissie bezwaarschriften Bloemendaal 2020 (2020003678)
2. Overzicht belangrijkste wijzigingen Verordening commissie bezwaarschiften Bloemendaal
2020 (2020003684)
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3.
4.

Overzicht van toepassing zijnde wet- en regelgeving (2020003700)
Overzicht gemiddelde vergoedingen bezwaarschriftencommissies (2020003793)

Achterliggende documenten
Collegebesluit 11 januari 2011 (kenmerk: 2010034858)
Verordening commissie bezwaarschriften Bloemendaal 2017 (te raadplegen op overheid.nl)
https://decentrale.reaelaevinQ.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/Bloemendaal/CVDR444746.ht
ml

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Aan:
Datum:

voorzitter gemeenteraad Bloemendaal
11 maart 2021 , VOort
OÇ 12 kUaaťt

Betreft:

initiatiefvoorstel "raadsenquête Bijduinhof"

Onderwerp:

Raadsenquête Bijduinhof op grond van artikel 155a van de Gemeentewet
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Met dit initiatiefvoorstel stellen wij voor het volgende besluit te nemen:

De Gemeenteraad van Bloemendaal
Gezien het initiatiefvoorstel, getiteld: "raadsenquête Bijduinhof"

Besluit:
*

In te stemmen met het starten van een raadsenquête inzake de totstandkoming van het bouwproject
'Bijduinhof in Overveen;

«

Hiertoe een enquêtecommissie samen te stellen, bestaande uit tenminste drie raadsleden;

*

De geheimhouding op te heffen van alle stukken uit dit dossier;

»

De mogelijkheid open te houden voor het inzetten van een extern bureau , ter ondersteuning van de
enquêtecommissie.

Aanleiding
De aanleiding voor dit initiatiefvoorstel is gelegen in de vele vraagtekens die er inmiddels, zowel bij burgers als
bij raadsleden, zijn gerezen over de totstandkoming van het bouwproject op het voormalige terrein van de Van
Wijkgarage, project Bijduinhof. Er lijkt veel onduidelijk te zijn op dit dossier. Er is, zo laat het zich aanzien, in
strijd gehandeld met de oorspronkelijke afspraken in de raad, met de buurt en omwonenden. Ook lijkt het er
op dat er afspraken gemaakt zijn met de projectontwikkelaar, zodat deze renderend kon bouwen. Er lijkt een
opmerkelijk besluit te zijn genomen om het bouwpeil op een andere dan de oorspronkelijke plek te meten, er
is, tegen de oorspronkelijke afspraken in, een extra bouwlaag gebouwd, er is een muur ontstaan die bouwen
op een naast gelegen terrein, eigenlijk (financieel) onmogelijk maakt. Dit om maar enkele zaken te noemen.
Voor ons voldoende aanleiding tot in het instellen van een raadsenquête.

Effect van dit Initiatiefvoorstel
Het effect dat wij met initiatiefvoorstel beogen is duidelijkheid creëren over de stappen dĵe-zijn genomen in de
totstandkoming van het project Bijduinhof, vast te leggen wie waar voor veŕãníwöordgUjkisgeweest, en voor
de toekomst te leren van de gemaakte fouten.

Namens
Vrijzinnig Democrats

oemendaal, Zelf

oemendaal.
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