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Onderwerp: Naar een andere behandeling van bezwaarschriften  

Reg.nummer: 2014/30899 

 

1. Inleiding 

 

Door een komende wijziging van de Gemeentewet kunnen raadsleden geen deel 

meer uitmaken van adviescommissies over bezwaarschriften op grond van de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

Dat is de aanleiding om te komen tot een andere behandeling van bezwaarschriften. 

 

2. Voorstel aan de raad 

 

Het college stelt de raad voor: 

. vast te stellen de bijgaande “Verordening op de behandeling van 

bezwaarschriften”, 

- de kosten die voortvloeien uit het vaststellen van de verordening worden 

gedekt uit het budget voor juridische zaken, kostenplaats 521600, 

 

3. Beoogd resultaat 

 

Het doel is te komen tot een andere behandeling van bezwaarschriften waarbij in de 

gevallen die daarvoor in aanmerking komen indieners van bezwaarschriften 

persoonlijk worden benaderd om na te gaan of een oplossing kan worden bereikt 

voor het bezwaar. 

 

4. Argumenten 

 

a.Het instellen van een nieuwe commissie: 

 

Het voorstel voorziet in het instellen van een nieuwe commissie van advies voor 

bezwaarschriften. Uit deze commissie worden 7 Kamers ingesteld. De Kamers 

bestaan uit: 

- een voorzitter die geen deel uitmaakt en niet werkt onder 

verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente, 

- een ambtelijk adviseur en 

- een ambtelijk secretaris. 

 

b.Informele behandeling: 

 

Onderdeel van de procedure is dat de secretaris van de Kamer bij ieder 

bezwaarschrift beoordeelt of het bezwaarschrift geschikt is voor informele 

behandeling.  

Als dat het geval is, neemt hij contact op met de indiener van het bezwaarschrift 

en onderzoekt hij of een oplossing kan worden bereikt. 

 

c.Eenvoudige behandeling: 

 

De procedure voorziet er ook in dat bezwaarschriften die daarvoor geschikt zijn op 

een eenvoudige wijze worden behandeld, waarbij de secretaris van de Kamer alleen 

de hoorzitting houdt en het advies uitbrengt. 

 

Raadsstuk 
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d.De kosten: 

 

Met de nieuwe wijze van behandeling van bezwaarschriften wordt bereikt dat de 

kosten beperkt worden gehouden.  

De Kamers bestaan uit één extern lid aan wie presentiegeld dient te worden 

toegekend. De kosten hiervan worden op jaarbasis geschat op € 25.000,-- . 

Daarbij is er van uitgegaan dat door de informele en eenvoudige behandeling het bij 

circa 50% van alle bezwaarschriften mogelijk is de bezwaarschriften af te handelen 

zonder dat behandeling in de Kamers nodig is. 

Dat geeft een belangrijke kostenbesparing. 

 

e.Communicatie: 

 

De nota is besproken in de commissie Bestuur. 

De commissie stemt in met het voorstel. 

Nadat de verordening is vastgesteld, worden de direct betrokkenen hierover 

geïnformeerd en wordt relevante informatie geplaatst op de website. 

 

5. Kanttekeningen 

 

Na vaststelling van de verordening wordt een sollicitatieprocedure gestart voor de 

voorzitters van de Kamers. 

De nieuw in te stellen Kamer 1 werkt al met een externe voorzitter. 

 

6. Uitvoering 

 

De verordening wordt bekendgemaakt in het digitale Gemeenteblad en treedt in 

werking op de achtste dag na bekendmaking. De verordening wordt gepubliceerd 

op www.overheid.nl .  

 

http://www.overheid.nl/
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7. Bijlagen 

 

1. Naar een andere behandeling van bezwaarschriften 

2. Verordening 

3. Processtructuur 

 

De nota “Naar een andere behandeling van bezwaarschriften” is beschikbaar via het 

Bestuursinformatiesysteem. 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

 

• Vast te stellen de bijgaande “Verordening op de behandeling van 

bezwaarschriften”, 

• de kosten die voortvloeien uit het vaststellen van de verordening worden 

gedekt uit het budget voor juridische zaken, kostenplaats 521600, 

 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… 

 

De griffier    De voorzitter 

 


