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Van: CDA, Liberaal Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal, Hart voor Bloemendaal. D66

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Raadsvoorstel 9 Verordening commissie bezwaarschriften Bloemendaal

De raad, in openbare vergadering bijeen op 11 maart 2021, VoCŕtĵŵCfc, öp Z2 'A''Aí(.ri ~LGL\I

constateert dat:

in het bovengenoemde raadsvoorstel Verordening commissie bezwaarschriften Bloemendaal 2020 
(hierna te noemen: “de Verordening”) bepaald wordt in :

Artikel 3, tweede lid, Samenstelling van de commissie:

2. De leden van de commissie worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.;

Artikel 6, eerste en tweede lid, Zittingsduur

1. De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een tentlijn van vier jaar.
Het is mogelijk één keer herbenoemd te worden. De herbenoeming is eveneens voor een 
periode van vier jaar, tenzij het college 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 
voor een periode van 4 jaar kunnen worden herbenoemd.;

2. Een lid kan op elk moment ontslag nemen. Het doet daarvan schríftelijk mededeling aan het
college.

Slotregel verordening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Bloemendaal. gehouden
op 23 januari 2020

overweegt dat:

de strekking van het bovengenoemde lid van het raadsvoorstel een wijziging is ten opzichte van 
de vigerende verordening;

de samenstelling van een bezwaarschriftencommissie ten eerste belangrijk is voor het onpartijdig 
toetsen van bezwaarschriften;

de samenstelling van een bezwaarschriftencommissie ten tweede belangrijk is vanwege het kader 
stellend karakter ervan. Immers een rechtspolitieke opvatting van een individueel commissielid 
kan een rol spelen bij interpretatie, beoordeling, toepassing van wetgeving en beleid in het 
concrete geval;

de meeste bezwaarschriften betrekking hebben op besluiten van het college. Echter het ook 
mogelijk is dat bezwaarschriften betrekking hebben op besluiten van de gemeenteraad of van de 
burgemeester.
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het ingevoerde dualisme geen doorslaggevend argument is om individuele commissieleden te 
laten benoemen door het college. Ten eerste is het benoemen van individuele commissieleden 
kader stellend en derhalve behoort deze bevoegdheid aan de gemeenteraad. Ten tweede wordt 
met het raadsvoorstel geen volledig dualisme beoogd omdat de bezwaarschriftencommissie ook 
besluiten toets van de gemeenteraad en de burgemeester. Derhalve creëert het raadsvoorstel ook 
geen volledig dualisme. Ten derde heeft de wetgever kennelijk nimmer volledig dualisme 
beoogd. Dit blijkt o.a. uit de positionering van de burgemeester. De burgemeester is namelijk 
zowel bestuursorgaan, maar ook onderdeel van het college van burgemeester en wethouders en 
daarnaast tevens voorzitter van de gemeenteraad.

het derhalve niet wenselijk is dat alleen het college de leden van de bezwaarcommissie benoemt;

een bezwaarschriftencommissie voor college-, raads- en burgemeester-besluiten een toetsing 
behoeft van het hoogste bestuursorgaan van de gemeente;

het wenselijk is om de bevoegdheid tot de (her)benoeming, de schorsing en het ontslag van de 
leden van de bezwaarschriftencommissie bij de gemeenteraad te laten, conform de verordening 
uit 2017.

Besluit;

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

Het tweede lid 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 
voor een periode van 4 jaar kunnen worden herbenoemd.

2. Een lid kan op elk moment ontslag nemen. Het doet daarvan schriftelijk mededeling aan de
gemeenteraad.

Slotregel verordening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Bloemendaal, gehouden

opH-maart 2021.

Ingediend door: CDA Liberaal Bloemendaal Zelfstandig Bloemendaal
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