
 

 

 

 

 

 

    *BM1200078* 

             BM1200078 

   

Raadsvergadering  Agendanummer 

1 maart 2012   

   

   

Onderwerp: 

verordening commissie bezwaarschriften 2012 

   

 

Steenbergen, 17 januari 2012 

 

Aan de Raad, 

 

1. Inleiding 

De Verordening commissie bezwaarschriften is vastgesteld op 29 augustus 2002. Diverse 

wetstechnische en organisatorische ontwikkelingen maken het noodzakelijk om deze verordening te 

actualiseren. Bijgevoegd treft u in concept een nieuwe tekst voor deze verordening aan. Hierin zijn 

aanpassingen ten aanzien van de volgende zaken doorgevoerd: 

a. het uitzonderen van de bevoegdheid van de bezwaarschriftencommissie m.b.t. de Leerplichtwet 1969; 

b. het uitzonderen van de bevoegdheid van de bezwaarschriftencommissie m.b.t. wet en regelgeving die 

per 1 januari 2012 door de ISD Brabantse Wal wordt uitgevoerd; 

c. het niet adviseren in geval van kennelijk niet-ontvankelijk en kennelijk ongegronde bezwaren; 

d. de minimale samenstelling van de commissie; 

e. de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de secretaris aan de voorzitter en de leden; 

f. de mogelijkheid tot het voor onbepaalde tijd benoemen van de commissieleden; 

g. de mogelijkheid tot het horen door de voorzitter en één lid van de hoorcommissie; 

h. het op eigen kosten gebruik maken van een tolk; 

i. een herziening van de vergoedingenregeling voor de voorzitter en de leden; 

j. de wettelijke verantwoordelijkheid van de commissie voor de verwerking van persoonsgegevens. 

De artikelen waarop deze wijzigingen betrekking hebben, zijn genoemd op de eerste en tweede bladzijde 

van de toelichting op de bijgaande conceptverordening. 

 

 

2. Achtergrond 

De bestuursorganen van de gemeente - de raad, het college en de burgemeester, ieder voor zover het 

hun bevoegdheden betreft - besluiten de verordening vast te stellen. Uw raad heeft daarbij de 

verordenende bevoegdheid. Het college en de burgemeester hebben deze bevoegdheid niet, maar 

nemen hiermee het besluit tot het instellen van de commissie bezwaarschriften. Op deze manier is het 

mogelijk dat een en dezelfde commissie adviseert op bezwaren tegen besluiten van zowel de raad als 

van het college en de burgemeester. 

 

 

3. Overwegingen 

Voor de totstandkoming van de conceptverordening, inclusief de daarbij behorende toelichting daarop is 

zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het actuele VNG-model. Tevens is rekening gehouden met de 

bestaande Verordening commissie bezwaarschriften.  

 

De vergoedingsbedragen voor de leden van de bezwaarschriftencommissie worden in artikel 18 van de 

verordening uitgedrukt als vaste percentages van het jaarlijks door de Minister van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de prijsinflatie aan te passen bedrag uit tabel IV van het landelijke 

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. Het grote voordeel van een dergelijke koppeling is dat er 
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op dit punt tussentijds geen aanpassingen van de verordening meer nodig zijn. Samen met het voor 

onbepaalde tijd benoemen van de commissieleden (artikel 5, lid 1) wordt hiermee een efficiencyslag 

bereikt.  

 

 

4.  Middelen 

De vergoedingen voor adviesdiensten door de leden van de bezwaarschriftencommissie zijn sedert 2002 

niet meer aangepast en liggen momenteel beduidend lager dan elders. Door wijziging van de verordening 

kan dit worden hersteld. De voorzitter en de leden van de bezwaarschriftencommissie ontvangen in ons 

voorstel een alleszins redelijke vergoeding van € 200 respectievelijk € 170 per bijgewoonde vergaderdag. 

Daarbij stellen wij u tevens voor de gemaakte reiskosten te vergoeden overeenkomstig de interne 

vergoedingsregeling voor dienstreizen. Ten opzichte van het in de begroting 2012 opgenomen bedrag  

(€ 4.860) voor de bezwaarschriftencommissie zullen de kosten naar verwachting € 1.873 hoger zijn. Dit 

bedrag kan ten laste van onvoorziene uitgaven worden gebracht. Voor de goede orde berichten wij u dat 

de Minister van BZK voor het jaar 2012 geen inflatiecorrectie heeft doorberekend. 

 

 

5. Risico’s 

Door het niet vaststellen van bijgevoegde verordening wordt het risico genomen dat er geen adequate 

juridische basis is om rechtsgeldig te horen. Vormfouten rond het horen kunnen er toe leiden dat 

inhoudelijk correcte beslissingen niet kunnen worden uitgevoerd.  

 

De te maken kosten voor de bezwaarschriftencommissie hebben wij afgewogen tegen de 

organisatorische meerkosten als gevolg van het zelf organiseren van de hoorfunctie. Zonder externe 

bezwaarschriftencommissie achten wij het risico aanwezig dat de kwaliteit van de op bezwaarschriften te 

nemen besluiten vermindert vanwege een eenzijdige, minder onafhankelijke, en op sommige terreinen 

wellicht ook minder deskundige blik op de bezwaren. Dit kan tot meer beroepszaken leiden waarvan de 

behandeling aanzienlijk extra kosten met zich mee zal brengen. Tevens is door een toename van het 

aantal beroepszaken het ontstaan van negatieve publiciteit en imagoschade niet uitgesloten. Daarbij zijn 

wij van mening dat het ‘in huis’ organiseren van het horen van bezwaarden een zodanig beslag zal 

leggen op de voor de reguliere dienstverlening benodigde capaciteit en specialismen dat een doelmatige 

uitvoering daarvan in het geding kan komen. 

 

 

6. Aanpak 

Na vaststelling wordt de verordening bekend gemaakt in de bekendmakingenrubriek op de website en 

gepubliceerd in de online regelingenbank en  gedurende 12 weken ter inzage gelegd. 

 

 

7. Voorstel 

Wij stellen u voor de Verordening commissie bezwaarschriften 2012 conform bijgaand concept vast te 

stellen en voorts op de voorgeschreven wijze bekend te maken en te publiceren. Tevens stellen wij voor 

de begroting 2012 overeenkomstig paragraaf 4 van ons voorstel aan te passen. 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

  

mr. J.M.W.H. Leloux J.J. Hoogendoorn 

 

 


