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Aan de raad, 

1. Inleiding 
De Verordening commissie bezwaarschriften 2012 is op 1 maart 2012 vastgesteld door de raad. Zowel 
wetstechnische als organisatorische ontwikkelingen maken het noodzakelijk de verordening te 
actualiseren. Bijgaand treft u in concept de tekst van de nieuwe verordening aan. 

2. Achtergrond 
De bestuursorganen van de gemeente, de raad, het college en de burgemeester, ieder voor zover hun 
bevoegdheden betreft, dienen de verordening vast te stellen. De raad heeft de verordenende 
bevoegdheid. Het college en de burgemeester hebben deze bevoegdheid niet, maar nemen het besluit tot 
het instellen van de commissie bezwaarschriften. Op deze manier is het mogelijk dat één en dezelfde 
commissie adviseert op bezwaren tegen besluiten van zowel de raad als van het college en de 
burgemeester. De ondertekening gebeurt eveneens door de drie bestuursorganen. 

3. Overwegingen 
Uitgangspunt bij de verordening uit 2012 was de modelverordening van de VNG. Dit uitgangspunt is 
behouden in het concept van de verordening 2015. Er zijn enkele wijzigingen aangebracht ten opzichte 
van de verordening uit 2012. De wijzigingen en de redenen waarom tot wijziging wordt overgegaan, staan 
hieronder weergegeven. 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
c. voorzitter: voorzitter van de commissie; 
d. secretaris: secretaris van de commissie; 
e. leden: leden van de commissie; 
f. raad: raad van de gemeente Steenbergen; 
g. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen; 
h. burgemeester: burgemeester van de gemeente Steenbergen; 
i. Awb: de Algemene wet bestuursrecht. 

Schrappen van bovenstaande begripsbepalingen, vanwege de overbodigheid. 

Artikel 2 lid 3 schrappen 

De commissie adviseert niet in gevallen waarin de voorzitter op grond van artikel 9, tweede lid, met 
toepassing van artikel 7:3, aanhef en onder a en b, van de A wb, heeft besloten af te zien van het horen 
van een belanghebbende. 
Dit artikellid komt te vervallen, vanwege de uitvoerbaarheid in de praktijk. Dit hangt samen met het 
schrappen van artikel 10 lid 2, waarin de bevoegdheid tot het afzien van horen aan de voorzitter is 
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opgedragen. Deze twee artikelen samen zorgden ervoor dat de voorzitter moest afzien van horen, zonder 
dat zij zich kon uitlaten over de reden waarom, omdat er geen advies werd gegeven. Door het schrappen 
van deze artikelen kan de commissie een advies uitbrengen en daarbij de mededeling doen van het 
afzien van horen. Een voorbeeld van zo'n situatie is indien het bezwaarschrift te laat is ingediend en er 
daardoor sprake is van kennelijke niet-ontvankelijkheid. 

Artikel 2 lid 2 en lid 4 (nieuw) 
2. Naast het horen en adviseren omtrent een bezwaar door de commissie kan, met betrekking tot door het 
college bij afzonderlijk besluit daartoe aangewezen categorieën van bezwaarschriften, het horen ambtelijk 
plaatsvinden. Bezwaarschriften gericht tegen besluiten van de raad en de burgemeester zijn hiervan 
uitgesloten. 
4. De kamer voor sociale aangelegenheden van de commissie bezwaarschriften Bergen op Zoom is 
belast met bezwaarschriften die betrekking hebben op wet- en regelgeving uitgevoerd in het kader van de 
Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal. 

Met het ontstaan van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal 
(verder: "ISD") per 1 januari 2012, is het takenpakket van de afdeling Sociale Zaken overgedragen aan 
het gemeenschappelijk orgaan, welke taken uitgevoerd worden door de gemeente Bergen op Zoom, 
afdeling Sociale Zaken. Onder deze gemeenschappelijke regeling vallen ook de juridische uitvoerende 
werkzaamheden voor bezwaar en beroep. In de gemeenschappelijke regeling is echter niets opgenomen 
over de commissie die adviseert over de bezwaarschriften. 

In de Verordening commissie bezwaarschriften 2014 van de gemeente Bergen op Zoom is wel 
opgenomen dat de sociale kamer van de commissie adviseert over de bezwaarschriften in het kader van 
de ISD. De gemeenteraad van Steenbergen zal echter ook afzonderlijk moeten bepalen dat de commissie 
van Bergen op Zoom bevoegd is te adviseren voor wat betreft bezwaarschriften die betrekking hebben op 
we- en regelgeving uitgevoerd in het kader de ISD. Dit is opgenomen in artikel 2 lid 4 van de verordening. 

Als gevolg van een pilot die heeft gedraaid in Bergen op Zoom, is het de bedoeling dat op bepaalde 
categorieën van bezwaarschriften in het kader van de ISD ambtelijk gehoord zal worden. Deze 
mogelijkheid moet geboden worden in de verordening, waardoor lid 2 is toegevoegd. Vervolgens zal het 
college middels een aanwijzingsbesluit categorieën bezwaarschriften aanwijzen waarin zij van oordeel is 
dat ambtelijk horen kan plaatsvinden. 

Artikel 4 lid 3 
De secretaris en zijn plaatsvervanger(s) zijn met betrekking tot hun werkzaamheden voor de commissie 
slechts inhoudelijk verantwoording verschuldigd aan de voorzitter en de leden. 

Lid 3 staat niet in het model van de VNG en is een overbodige bepaling. De secretaris heeft geen 
inhoudelijke verantwoordelijkheid. 

Artikel 5 lid 4 toevoegen: 
4. Het college kan tot schorsing en ontslag van een voorzitter of lid overgaan wegens zwaarwegende 
omstandigheden. 

Er is bij de vaststelling van de verordening in 2012 gekozen om de commissieleden voor onbepaalde tijd 
te benoemen, vanwege de praktische voordelen die dit met zich meebrengt en vanwege het natuurlijk 
verloop dat er is binnen zo'n commissie. Er is echter in de verordening niets opgenomen waardoor het 
college een voorzitter of lid kan ontslaan wegens zwaarwegende omstandigheden. Het voorstel is om dit 
toe te voegen in artikel 5 lid 4. Van deze bevoegdheid dient het college niet te lichtvaardig gebruik te 
maken. 
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Artikel 7 Bemiddeling toevoegen: 
Voordat de commissie tot inhoudelijke behandeling van het bezwaarschrift overgaat, onderzoekt zij eerst 
of er andere mogelijkheden bestaan om tot overeenstemming te komen. De secretaris verricht daartoe de 
nodige handelingen. 

Dit artikel stond niet in de verordening uit 2012. Sinds 1 januari 2014 wordt zo veel mogelijk onderzocht 
na ontvangst van het bezwaarschrift of er andere mogelijkheden zijn om tot overeenstemming te komen. 
Hierbij kan gedacht worden aan een (telefoon)gesprek waarin één en ander kan worden opgehelderd, 
waardoor het bezwaarschrift kan worden ingetrokken. Het bestuursorgaan kan het besluit heroverwegen 
naar aanleiding van het bezwaarschrift en een nieuw besluit nemen, waardoor de commissie niet aan bod 
komt. Ook kan een bemiddelingspoging, een schikking of een formeel mediationtraject worden gestart. In 
het kader van het project "Beter Contact" is dit een belangrijk punt en krijgt dit met dit artikel ook een basis 
in de verordening. 

Artikel 10 lid 2 
De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van deAwb. 

Door het schrappen van artikel 10 lid 2 blijft de gehele commissie conform artikel 7:13 lid 4 Awb bevoegd 
om af te zien van horen op grond van artikel 7:3 Awb. Door het schrappen van artikel 2 lid 3 dient de 
commissie advies uit te brengen in de gevallen waarin niet wordt gehoord op grond van artikel 7:3 Awb. In 
dit advies wordt dan gelijktijdig de mededeling gedaan dat de commissie afzien van horen. 

Artikel 14 lid 4 (tolk) 
Bij de zitting kan op verzoek van een belanghebbende of op aanwijzing van het verwerend orgaan 
gebruik worden gemaakt van de diensten van een tolk. Kosten daarvoor zijn voor eigen rekening. 

wordt gewijzigd in: 

4. Bij de zitting kan op verzoek van een belanghebbende of op aanwijzing van het verwerend orgaan 
gebruik worden gemaakt van de diensten van een tolk. Voor de vergoeding van de kosten daarvan wordt 
verwezen naar het Besluit proceskosten bestuursrecht. 

Dit artikel staat niet in de modelverordening van de VNG. Het is beter om te verwijzen naar de regeling 
zoals die is opgenomen in het Besluit proceskosten bestuursrecht, zodat er geen tegenstrijdigheid 
ontstaat met hogere wetgeving. 

Artikel 15 Verslaglegging 
7. Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de A wb wordt schriftelijk dan wel door middel van een 

geluidsopname gemaakt. 
2. In het verslag dan wel op de geluidsopname worden de namen van de aanwezigen en hun 

hoedanigheid vermeldt dan wel ingesproken. 
3. Het schriftelijke verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat 

verder ter zitting is voorgevallen. 
4. Het schriftelijke verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag 

kunnen worden gehecht. 
5. Het schriftelijke verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie. 
6. Indien de zitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaats vond, of indien 

belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in eikaars tegenwoordigheid zijn 
gehoord, maakt het verslag hiervan melding dan wel wordt dit op de geluidsopname ingesproken. 

7. Indien er verslag wordt gemaakt door middel van een geluidsopname, wordt er een schriftelijke 
samenvatting van het besprokene gemaakt wanneer het bestuursorgaan dat nodig acht voor zijn 
besluitvorming of wanneer een gerechtelijke instantie daarom verzoekt in geval van een (hoger) 
beroepprocedure. 
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In dit artikel zijn een aantal toevoegingen gedaan, waardoor naast schriftelijke verslaglegging van de 
hoorzitting ook verslaglegging middels een geluidsopname mogelijk wordt gemaakt. Er is voor gekozen 
beide wijzen van verslaglegging in de verordening op te nemen, zodat er flexibiliteit ontstaat in de 
werkwijze omtrent verslaglegging. Uitgangspunt zal voorlopig zijn schriftelijke verslaglegging, maar voor 
de toekomst zal gekeken worden naar de (technische) mogelijkheden omtrent verslaglegging middels een 
geluidsopname. Dit kan de efficiëntie van het proces vergroten. Doordat deze mogelijkheid nu reeds in de 
verordening wordt vastgelegd, hoeft de verordening in de (nabije) toekomst niet aangepast te worden bij 
een andere werkwijze. 

Artikel 20 Omgang met persoonsgegevens 
7. De commissie verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitbrengen van 
een advies. Hierbij wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen ter bescherming van de 
privacy van direct betrokkenen. 
2. De commissie treft binnen de haar geboden organisatorische mogelijkheden afdoende maatregelen om 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 
3. Voor de commissie en de secretaris geldt de plicht tot geheimhouding van persoonsgegevens voor 
zover overdracht van informatie niet noodzakelijk is voorde uitoefening van de taak van de commissie. 
4. Wanneer de inhoud van bepaalde informatie uitsluitend ter kennisneming door de commissie dient te 
blijven wordt dit aan de commissie meegedeeld. 

wordt gewijzigd in: 

De verwerking van persoonsgegevens door de commissie geschiedt conform de bepalingen van de Wet 
bescherming persoonsgegevens. 

Dit artikel staat niet in de modelverordening van de VNG. De waarborgen worden al gedekt door de Wet 
bescherming persoonsgegevens, waardoor een verwijzing naar deze wet volstaat. Door slechts een 
verwijzing op te nemen, kan er geen tegenstrijdigheid ontstaan met hogere wetgeving. 

Toelichting 
Tenslotte is de toelichting ingekort. De verordening spreekt op de meeste onderdelen voor zich en 
behoeft slechts op enkele punten toelichting. 

4. Middelen 
Ten opzichte van de verordening uit 2012 wijzigt er niets in de kosten van de commissie 
bezwaarschriften. In de begroting voor 2015 is een bedrag voor de vergoedingen van de commissieleden 
opgenomen van C 7.000,-. De vergoedingen van de commissieleden zijn gekoppeld aan tabel IV van het 
Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. Indien dit besluit wordt aangepast in verband met 
inflatiecorrectie, zullen de vergoedingen van de commissieleden hoger uitvallen. 

5. Risico's 
Er zijn geen risico's verbonden aan het vaststellen van bijgaande conceptverordening. 

6. Communicatie/Aanpak 
Na vaststelling wordt de verordening ondertekend door zowel de raad, het college als de burgemeester. 
Vervolgens wordt de verordening bekendgemaakt op de door de wet voorgeschreven wijze, namelijk 
bekendmaking in het elektronisch Gemeenteblad. De verordening treedt in werking op 1 april 2015. 
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7. Voorstel 
Wij stellen u voor de Verordening commissie bezwaarschriften 2015 conform bijgaand concept vast te 
stellen en voorts op de voorgeschreven wijze bekend te maken en te publiceren. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de loco-secretaris de burgemeester 

D 
R.A.J.M. Bogers 

CS-
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