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Reactie van het college n.a.v. de bespreking in de commissie Bestuur van 17 april j.l. over de 

nota “Naar een andere behandeling van bezwaarschriften”. 

 

 

Inleiding: 

 

Het wetsvoorstel “Wijziging van de Gemeentewet”, Kamerstuk Vergaderjaar 2013-2014, 

nr. 33691,  is op dit moment in behandeling bij de Tweede Kamer en staat op de 

langetermijnagenda ter bespreking op 13 tot en met 15 mei a.s. . 

Zolang het wetsvoorstel geen kracht van wet heeft, kan de bestaande werkwijze van de 

commissie beroep – en bezwaarschriften worden voortgezet. Op 24 april j.l. zijn 9 nieuwe 

raadsleden benoemd in de commissie. Het streven is na het zomerreces volgens de 

nieuwe werkwijze te werken zodat de gemeente is voorbereid op het van kracht worden 

van de nieuwe wetgeving. 

 

In de commissie Bestuur van 17 april j.l. is over de nota “Naar een andere behandeling 

van bezwaarschriften” gesproken. De gemaakte opmerkingen volgens het concept 

verslag zijn hieronder opgenomen met daarbij de reactie van het college. 
 

Naar aanleiding van de behandeling in de commissie Bestuur zijn er twee vragen 

waarover het advies van deze commissie wordt gevraagd: 

1. 

Is het gewenst dat in de adviezen van de Kamer melding wordt gemaakt van 

minderheidsstandpunten? 

2. 

Is het gewenst dat de Kamers zijn samengesteld uit een externe voorzitter en twee  

ambtenaren/leden? 

Een andere samenstelling waarbij externe leden de meerderheid hebben, is mogelijk 

maar brengt extra kosten met zich mee waarvoor op dit moment geen dekking is. 
 

Concept verslag met de reactie van het college: 

 
De voorzitter merkt op dat in een mailbericht van hedenmiddag is gemeld dat het derde 

besluitpunt is vervallen omdat de aanpassing van de Gemeentewet rond de deelname van 

raadsleden aan bezwaarschriftencommissies nog niet van kracht is. 

 

1. 

De heer Rijssenbeek (D66) mist in deze voor de rechtszekerheid van burgers belangrijke 

verordening een aantal elementen, ook in vergelijking met andere gemeenten als Apeldoorn die in 

de toelichting vermeld staan.  

Hij mist onder meer een goede taakomschrijving van de commissie en een goed onderscheid 

tussen de kamers en de commissie. 

 

Reactie: 

De commissie behandelt niet zelf bezwaarschriften. De Kamers behandelen de 

bezwaarschriften. 
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De commissie komt bijeen om algemene zaken te bespreken met betrekking tot de 

behandeling van bezwaarschriften. Zij komt in ieder geval 1x per jaar  bijeen en brengt na 

afloop van een kalenderjaar een jaarverslag uit. 

 

Voorgesteld wordt een nieuw artikel toe te voegen: 

Artikel 2a 

Taak van de commissie 

De commissie behandelt algemene zaken met betrekking tot de behandeling van 

bezwaarschriften. 

 
Het onderscheid tussen de commissie en de Kamers: 

De commissie bestaat uit de voorzitters van de Kamers die allen externe leden zijn. Er zijn 

geen ambtenaren lid van de commissie.  

De secretaris van de commissie is een ambtenaar maar is geen lid van de commissie (artikel 

2 lid 1). 

De Kamers bestaan uit 3 leden: de externe voorzitter en twee ambtenaren, namelijk de 

adviseur en de secretaris (artikel 6 lid 1). 

 
2. 

In de verordening is onduidelijk of de kamers onderdeel uitmaken van de commissie.  

 

Reactie: 

De Kamers maken geen onderdeel uit van de commissie.  De commissie bestaat uit alle 

voorzitters van de Kamers.  

De Kamers adviseren over de bezwaarschriften. 

 

3. 

Ook staat niet vermeld uit hoeveel leden de commissie minimaal en maximaal bestaat.  

 

Reactie: 

De commissie bestaat uit een voorzitter en leden. De voorzitter en de leden zijn geen 

ambtenaar (artikel 2 lid 1). Zij zijn de voorzitters van de Kamers.  

Er is niet aangegeven uit hoeveel leden de commissie minimaal en maximaal bestaat. 

Er zijn 7 Kamers. Het maximum aantal leden van de commissie is 7 indien er 7 

verschillende externe voorzitters zijn. Door geen aantallen te noemen, is het mogelijk dat de 

voorzitter of een lid van de commissie voorzitter is van meer dan één Kamer. 

 

4. 

De toelichting vermeldt dat de adviseur en de secretaris ambtenaren zijn, maar de verordening 

spreekt zich daar niet over uit.  

 

Reactie: 

In de begripsomschrijving van “adviseur “ en “secretaris” in artikel 1 staat dat zij 

ambtenaren zijn. 

 

5. 

Evenmin is duidelijk of de secretaris en adviseur van de kamers leden zijn van de commissie;  

 

Reactie: 

De commissie bestaat uit de voorzitters van de Kamers. De secretaris is geen lid van de 

commissie. De commissie heeft geen adviseur. 
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De secretaris en de adviseur zijn wel lid van de Kamers (artikel 6 lid 3). 

 

6. 

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de secretaris van de commissie en die van de kamers.  

 

Reactie: 

Dit onderscheid wordt wel gemaakt. De secretaris van de commissie is ambtenaar/niet-lid, 

de secretaris van de Kamer is ambtenaar/lid (artikel 2 lid 1 en artikel 6 lid 3). 

 

7. 

Hij is op zich een voorstander van beslissingen bij meerderheid van stemmen, zoals in Apeldoorn 

gebeurt, tenzij ambtenaren de meerderheid hebben.  

Hij is er in het belang van de rechtszekerheid van de burger niet voor verschillende standpunten 

binnen kamer of commissie naar buiten te brengen en is daarom voor beslotenheid van de 

onderlinge beraadslagingen. 

 

Reactie: 

Er kan worden gekozen voor advisering bij meerderheid van stemmen waarbij 

minderheidsstandpunten niet worden vermeld. 

Inherent aan de nieuwe werkwijze (2 van de 3 leden van de Kamers zijn ambtenaar) is dat 

ambtenaren de meerderheid hebben. 

Indien geen melding wordt gemaakt van minderheidsstandpunten betekent dat indien de 

voorzitter een minderheidsstandpunt inneemt dit niet in het advies tot uitdrukking komt. 

 

8. 

Hij mist in het stuk termijnen voor de oproep voor een hoorzitting en de wijze van uitnodiging. 

Ook de termijn voor het uitbrengen van een advies is niet duidelijk.  

 

Reactie: 

Een termijn voor de oproep voor een hoorzitting is niet gesteld. Gebruik is dat een 

bezwaarmaker altijd tijdig wordt uitgenodigd (minimaal 2 weken van tevoren), maar soms 

wordt als daar aanleiding voor is de uitnodiging op kortere termijn gedaan. 

Een termijn voor het uitbrengen van het advies is niet vastgelegd.  

In de Algemene wet bestuursrecht is een termijn vastgesteld waarbinnen op een 

bezwaarschrift moet worden beslist (artikel 7:10 Awb: 12 weken + mogelijkheid van 

verlenging met 6 weken). 

De praktijk is dat de adviezen van de Kamers binnen circa 3 weken na de hoorzitting 

worden uitgebracht. 

 

9. 

De verordening stelt ook niets over de handhaving van de orde tijdens hoorzittingen . 

 

Reactie: 

In geval van ordeverstoring door een bezwaarmaker kan een beroep worden gedaan op 

artikel 139 van het Wetboek van Strafrecht ( “Hij die in een voor de openbare dienst 

bestemd lokaal wederrechtelijk binnendringt, of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich 

niet op de vordering van de bevoegde ambtenaar aanstonds verwijdert, wordt gestraft met 

…).  

 

10. 

De verordening stelt ook niets over de mate van openbaarheid of beslotenheid.  
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Reactie: 

In de Algemene wet bestuursrecht staat dat belanghebbenden in elkaars aanwezigheid 

worden gehoord ( artikel 7:6 eerste lid). Hoorzittingen zijn dus in principe openbaar.  

De beraadslaging van de Kamer na afloop van de hoorzitting is echter besloten : volgens 

artikel 19 beraadslaagt de Kamer “met gesloten deuren”. 

 

11. 

Verder wil hij een goede regeling voor gevallen waarin sprake is van tegenstrijdige belangen bij 

een lid van een kamer of van de commissie.  

 

Reactie: 

In artikel 2:4 van de Algemene wet bestuursrecht is hierover een bepaling opgenomen, nl. 

1. Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid. 

2. Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor 

werkzame personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming 

beïnvloeden. 

 

12. 

Tot slot pleit hij voor de mogelijkheid om een niet-functionerend lid meteen te ontslaan en niet te 

wachten tot er een vervanging geregeld is. 

 

Reactie: 

Op voorstel van het college kan de raad besluiten een lid te ontslaan (artikel 2 lid 3 van de 

verordening). 

 

13. 

De heer Garretsen (SP) mist eveneens een duidelijk onderscheid tussen commissie en kamers.: 

 

Reactie: 

Zie de reacties op de nrs 1, 2 en 3 

 

14. 

Hij voorziet dat de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer nog een hele tijd op zich 

zal laten wachten. Hij ziet vooralsnog vanuit de algemene bestuurswet geen enkel juridisch 

bezwaar tegen de deelname van raadsleden aan een kamer. Hij pleit ervoor in de kamer een 

onafhankelijk voorzitter te benoemen en twee raadsleden.  

 

Reactie: 

Wanneer het wetsvoorstel kracht van wet heeft, is het niet meer mogelijk raadsleden in een 

bezwaarschriftencommissie te benoemen. 

Zolang het wetsvoorstel geen kracht van wet heeft, kan de bestaande situatie met een 

bezwaarschriftencommissie die bestaat uit raadsleden worden voortgezet. 

 

15. 

Daarnaast kan er een ambtelijk voorzitter aan worden toegevoegd …. 

 

Reactie: 

Het voorstel gaat uit van de wens dat de voorzitters van de Kamers van buiten komen, 

d.w.z. “geen deel uitmaken en niet werken onder verantwoordelijkheid van de 

bestuursorganen” van de gemeente.  
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In de nota “Naar een andere behandeling van bezwaarschriften” staat hierover (op blz. 11):  
“Het is naar onze mening ook belangrijk dat de voorzitter van buiten komt omdat dit bijdraagt aan een 

objectieve behandeling van het bezwaarschrift en het vertrouwen dat een indiener van een 

bezwaarschrift zal hebben in de procedure. “. 

 

16. 

… en een ambtenaar van de betreffende afdeling in de rol van informant die vragen kan 

beantwoorden van de commissie of kamer en van de indiener van een bezwaar.” 

 

Reactie: 

In de verordening (art. 16) is geregeld dat de behandelend ambtenaar (dat is de ambtenaar 

die het besluit heeft voorbereid waartegen bezwaar wordt gemaakt) op de hoorzitting een 

toelichting geeft op het besluit. 

 

17. 

Hij vraagt te onderzoeken of een lid van een kamer ook per definitie lid moet zijn van de 

commissie voor beroep en bezwaar. 

 

Reactie: 

Zie de reactie op 1. 

 

18. 

De heer Vrugt (Actiepartij) is het eens met D66. Hij heeft er bezwaar tegen dat volgens artikel 

16 iemand van de vakafdeling zaken mag toelichten en niet iemand van juridische zaken.  

 

Reactie: 

De verordening regelt wie minimaal op de hoorzitting aanwezig moet  zijn. 

Een ambtenaar van de vakafdeling (de afdeling die het besluit heeft voorbereid) kan er voor 

kiezen zich te laten bijstaan door een ambtenaar van de afdeling juridische zaken. 

De secretaris van de Kamer is een ambtenaar van de afdeling juridische zaken. De adviseur 

kan ook een ambtenaar van deze afdeling zijn. 

 

19. 

Hij acht het ambtelijk overwicht niet acceptabel.  

 

Reactie: 

Het voorstel gaat uit van Kamers met een externe voorzitter en twee ambtenaren/ leden.  

Een andere samenstelling is mogelijk maar heeft financiële gevolgen indien in plaats van 

ambtenaren externe leden optreden. 

In het voorstel zijn de kosten van de externe leden geraamd op € 23.333,-- . Wanneer er één 

extern lid per Kamer wordt toegevoegd, worden deze kosten verhoogd tot € 46.666,-- . 

 

20. 

Hij vraagt waar de verwachting op is gebaseerd dat deze nieuwe werkwijze zal leiden tot 50% 

minder hoorzittingen en adviezen.  

 

Reactie: 

Dat is een inschatting. 

In de bestaande situatie (zie het Jaarverslag van de commissie beroep- en bezwaarschriften 

over 2013 ) zijn 43 van de 322 (= 13%) ingediende bezwaarschriften op andere wijze 

afgehandeld, d.w.z. de Kamer heeft wel een hoorzitting gehouden maar heeft daarna geen 
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advies hoeven uit te brengen. Dat is het geval indien  de indiener van het bezwaarschrift 

naar aanleiding van hetgeen op de hoorzitting is besproken zijn bezwaarschrift heeft 

ingetrokken of het bezwaarschrift daarna alsnog ambtshalve is afgehandeld. 

In de nota “Naar een andere behandeling van bezwaarschriften” wordt hierover gezegd 

(blz.8): 
 “ Het is belangrijk dat de procedure zo wordt ingericht dat in een zo vroeg mogelijk stadium wordt 

geprobeerd om het probleem op te lossen dat de aanleiding is voor het bezwaarschrift. 

Hoe verder in de procedure een bezwaarschrift zich bevindt hoe meer tijd en kosten de behandeling van 

het bezwaarschrift met zich meebrengt.”  

De verwachting is dat indien voor de hoorzitting actiever wordt gezocht naar een oplossing 

van het probleem dit percentage belangrijk kan stijgen. Het genoemde percentage van 50% 

is een inschatting dat is afgeleid van de ervaringen in de gemeente Apeldoorn (in 2011 werd 

bij 70 van elke 100 bezwaarschriften het informele traject gevolgd wat in 75% van de zaken 

tot een positief resultaat leidde).  

 

21. 

Hij vindt de processtructuur ondoorzichtig omdat daarin de secretaris in de informele behandeling 

de zaak beoordeelt en het advies formuleert, zodat daar geen enkele controle op is.  

 

Reactie: 

Indien de informele behandeling wordt gevolgd (artikel 12) neemt de secretaris contact op 

met de bezwaarmaker om tot een oplossing te komen. Indien een oplossing wordt bereikt, is 

er geen aanleiding het bezwaarschrift verder in behandeling te nemen. Er wordt geen 

advies uitgebracht. Indien nodig zal een nieuw primair besluit worden genomen met 

intrekking van het eerder genomen besluit. 

Van de informele behandeling moet worden onderscheiden de “eenvoudige behandeling” 

(artikel 13 van de verordening).  

De eenvoudige behandeling is alleen bedoeld voor zaken die daarvoor geschikt zijn. Daarbij 

wordt gedacht aan bezwaren die zo duidelijk ongegrond zijn dat het onnodig is hierover 

door de Kamers advies te laten uitbrengen.  

 

22. 

Hij overweegt een amendement om te bewerkstelligen dat in alle kamers vertegenwoordigers van 

de betreffende sector worden opgenomen, net als nu in kamer 7 voor het MKB, of in geen van 

alle. Bij kamer 1 zou dan iemand van de Wmo-raad of de Participatieraad kunnen plaatsvinden. 

 

Reactie: 

De behandelend ambtenaar is altijd bij de hoorzitting aanwezig. 

Alleen bij Kamer 7 (bezwaren zelfstandigen) is gekozen voor een andere samenstelling (een 

voorzitter, twee externe leden en de secretaris) vanwege de specifieke materie van deze 

bezwaarschriften. 

In de nota “Naar een andere behandeling van bezwaarschriften” wordt hierover gezegd 

“Vanwege de specifieke aard van de bezwaarschriften die de Bezwaarschriftencommissie zelfstandigen 

behandelt, kan er voor worden gekozen de huidige samenstelling van deze commissie te handhaven. 

Noodzakelijk is dat echter niet.” 

Er is geen aanleiding om aan de Kamers vertegenwoordigers toe te voegen van organisaties 

die in die specifieke sector werkzaam zijn. 

De Kamers behandelen individuele zaken en passen daarbij beleid toe dat mede door de 

inbreng van de betreffende organisaties tot stand kan zijn gekomen. 
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De heer Snoek (CDA) stemt wel in met de nieuwe opzet en samenstelling die meer gericht is op 

mediation. Hij pleit voor een goede monitoring van de geraamde besparingen en kosten om 

budgetoverschrijdingen voor te zijn. Hij heeft zijn deelname aan kamer 1 zelf zeer leerzaam 

gevonden, maar kan zich wel vinden in het voorstel raadsleden geen deel meer te laten uitmaken. 

Hij wil dan wel eens per jaar een sessie van de raad met de voorzitters van de kamers.  

 

23. 

Hij vraagt wanneer het derde raadsbesluit nu aan de orde komt en of er dan de mogelijkheid komt 

om raadsleden als onafhankelijke kamervoorzitters te benoemen. Hij adviseert samen met D66 te 

kijken naar de verbetering van de verordening. 

 

Reactie: 

De raadsleden die in de vorige gemeenteraad zaten en niet zijn herbenoemd, kunnen 

worden benoemd als voorzitters van de Kamers. Zij voldoen immers aan het criterium dat 

zij “geen deel uitmaken en niet werken onder verantwoordelijkheid van de 

bestuursorganen” (art. 2 lid 2). 

 

24. 

Mevrouw Van Loenen (PvdA) ziet geen aanleiding om de raadsleden uit te sluiten van het 

lidmaatschap van een kamer en deelt de zorgen over de sterke ambtelijke vertegenwoordiging. De 

ervaring van de afgelopen jaren heeft volgens haar juist uitgewezen dat de externe inbreng van 

buiten de ambtelijke organisatie van grote waarde is. Deze nieuwe insteek wekt volgens haar te 

veel de verkeerde indruk dat ambtenaren hun eigen werk beoordelen. Juist nu men koerst op meer 

informele afhandeling is zorgvuldigheid des te meer geboden. Zij acht het onwenselijk dan te 

blijven werken met een meerderheid van ambtenaren. 

 

Reactie: 

Dat raadsleden geen deel meer kunnen uitmaken van een bezwaarschriftencommissie is het 

gevolg van een  wijziging van de Gemeentewet. Zie de reactie op punt 14. 

Het is niet zo dat ambtenaren hun eigen werk beoordelen. Het besluit waartegen bezwaar 

wordt gemaakt, is voorbereid door de betreffende vakafdeling. De behandelend ambtenaar 

treedt namens deze afdeling op en geeft op de hoorzitting een toelichting op het genomen 

besluit. 

De adviseur en de secretaris zijn niet werkzaam bij de vakafdeling en zijn beiden niet 

betrokken geweest bij het genomen besluit. 

Er kan worden gekozen voor een samenstelling met meer externe leden, maar de vraag is of 

dat meerwaarde heeft en bovendien nemen de kosten dan toe: de kosten van de externe 

leden – gebaseerd op één extern lid per Kamer - worden nu geraamd op € 23.333,--. 

Bij twee externe leden per Kamer verdubbelen deze kosten. 

 

Mevrouw Van der Smagt (VVD) zegt dat de VVD instemt met de herstructurering van 

werkwijze en samenstelling. Volgens haar is het inherent aan de bezwaarprocedure dat daar een 

element in zit van de slager die zijn eigen vlees keurt. Dat geldt volgens haar ook als het om 

raadsleden gaat. Zij heeft echter wel geconstateerd dat de formuleringen veel vragen hebben doen 

rijzen en adviseert het stuk terug te nemen als daar geen afdoende antwoorden op komen. 

 

25. 

De heer Vreugdenhil (CU) is het eens met de verordening, waar de toelichting naar zijn mening 

een onlosmakelijk onderdeel van uitmaakt. Hij zou in artikel 1 meteen een voor de burgers 

duidelijke naam willen toevoegen aan de definitie van de commissie.  
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Reactie: 

Dit voorstel wordt overgenomen. 

Voorgesteld wordt: 

- aan artikel 1 toe te voegen: 

“commissie”: de commissie voor bezwaarschriften als bedoeld in hoofdstuk II, 

- het opschrift van Hoofdstuk II te wijzigen in “De commissie voor 

bezwaarschriften”. 

 

26. 

Ook de status van de secretaris in onduidelijk: in het ene artikel maakt hij geen deel uit van de 

commissie, in andere artikelen, 6 bijvoorbeeld, is hij wel lid van een raadkamer.  

 

Reactie:  

Zie de reactie op de punten 5 en 6. 

 

Hij is ook benieuwd hoe de besluitvorming over een advies tot stand komt, maar kan zich in 

hoofdlijnen vinden in de aanpassingen. 

 

27. 

De heer Gün (GroenLinks Haarlem) is het eens met de beoogde kostenbesparing, maar heeft 

bezwaar tegen een driehoofdige commissie die twee ambtenaren omvat. Dat lijkt hem inderdaad 

op het keuren van eigen producten. 

 

Reactie: 

Zie de reactie op de punten 19 en 24. 

 

28. 

De heer Smit (OPH) is benieuwd hoe geborgd wordt dat er inderdaad een nieuw besluit genomen 

wordt als de uitkomst van een informele behandeling is dat het eerder genomen besluit niet 

terecht was. 

 

Reactie: 

Als naar aanleiding van de informele behandeling wordt afgesproken dat een nieuw primair  

besluit wordt genomen, zal de bezwaarmaker het bezwaarschrift alleen intrekken onder 

deze voorwaarde. 

 

Burgemeester Schneiders zegt dat hij naar aanleiding van alle opmerkingen de verordening nog 

eens zal laten nakijken op alle juridische aspecten.  

 

Hij vermoedt dat het pleidooi om raadsleden op te nemen tegenstrijdig is aan de wens van de 

Tweede Kamer om juist geen raadsleden meer te laten plaatsnemen in dit soort commissies. Dat 

was volgens hem juist de aanleiding voor de aanpassing van de Gemeentewet waarvan de 

behandeling nu is opgeschort. Die opschorting geeft hem nu voldoende tijd om alle zaken nog 

eens goed te laten onderzoeken om vervolgens met een nieuw voorstel terug te komen naar de 

raad.  

 

29. 

Ook het pleidooi voor externe voorzitters en leden zal worden onderzocht, al wil hij wel meteen 

wijzen op het kostenaspect dat daaraan verbonden is.  

 

Reactie: 
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Het voorstel houdt in dat externe voorzitters worden benoemd in de Kamers. 

Voor de leden wordt verwezen naar de reactie op punten 19 en 24. 

 

Het lijkt hem een goede suggestie nog beter te gaan monitoren hoe de afhandeling van bezwaren 

verloopt en hij stelt voor jaarlijks de jaarverslagen van de kamers in deze commissie Bestuur te 

bespreken in aanwezigheid van de voorzitters.  

 

Ook de suggestie om te onderzoeken waarom voor de kamer voor ondernemers een uitzondering 

gemaakt wordt, zal hij meenemen. 

 

30. 

De voorzitter constateert dat er een nader uitgewerkt voorstel met een onderzoek van 

alternatieven zal komen en sluit de bespreking af. 

 

Reactie; 

In de nota “Naar een andere behandeling van bezwaarschriften” worden de alternatieven 

besproken. 

Daarin staat onder meer 

Blz. 6 

“Er zijn vele mogelijkheden om bezwaren te behandelen .In principe geldt altijd een hoorplicht (art. 7:2 

Awb). Telefonisch horen kan op verzoek van de bezwaarmaker. 

Het horen kan gebeuren door: 

- het bestuursorgaan, 

- de voorzitter of een lid van het bestuursorgaan, 

- een persoon die niet bij de voorbereiding van het besluit betrokken is geweest, 

- meer dan één persoon van wie de meerderheid niet bij de voorbereiding van het besluit 

betrokken is geweest (art. 7:5 Awb), 

- een adviescommissie (art. 7:13 Awb). 

Een adviescommissie moet bestaan uit een voorzitter en ten minste 2 leden en de voorzitter mag geen 

deel uitmaken en niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.” 

Blz. 7 

“Uit onderzoek blijkt dat de neiging bestaat de aandacht in de bezwaarschriftprocedure met name te 

richten op de rechtmatigheid van het besluit. De inschakeling van adviescommissies die volledig uit 

externen bestaan, lijkt daartoe bij te dragen omdat een dergelijke commissie de neiging heeft het beleid 

als een gegeven te ervaren. Om bij de heroverweging ook het beleid te kunnen betrekken, is de inbreng 

van de betrokken beleidsafdeling van belang en ook dat bij de advisering over het bezwaarschrift het 

beleid wordt beoordeeld, daarover opmerkingen kunnen worden gemaakt en van het beleid kan 

afgeweken als daarvoor aanleiding is. Dat bij de heroverweging het beleid wordt betrokken, wordt 

bevorderd indien de beleidsafdeling een verweerschrift opstelt en over het bezwaarschrift wordt 

geadviseerd door een commissie die niet uitsluitend uit onafhankelijke juristen bestaat. Degenen die de 

beslissing op het bezwaarschrift voorbereiden en de bestuursorganen zelf dienen zich ervan bewust te 

zijn dat het beleid op grond waarvan het besluit is genomen niet een onaantastbaar gegeven is. Tegen 

het op het bezwaar te nemen besluit staan de rechtsmiddelen van beroep en hoger beroep open. Ook 

moet de heroverweging op een objectieve wijze plaatsvinden, dat wil zeggen dat de bezwaarmaker met 
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een open houding en niet met een bevooroordeelde houding wordt bejegend. Bij de inrichting van de 

procedure moet met deze kwaliteitseisen rekening worden gehouden. 

Blz. 11 

 “Omdat raadsleden straks geen zitting meer mogen nemen in bezwaarschriftencommissies is de vraag 

wat de achtergrond moet zijn van de voorzitter en de leden. Voor een adviescommissie geldt dat de 

voorzitter van buiten moet komen, dat wil zeggen hij mag geen deel mag uitmaken en niet werkzaam 

mag zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. De voorzitter van de huidige commissie 

SZW zaken voldoet aan dit criterium. Het is naar onze mening ook belangrijk dat de voorzitter van 

buiten komt omdat dit bijdraagt aan een objectieve behandeling van het bezwaarschrift en het 

vertrouwen dat een indiener van een bezwaarschrift zal hebben in de procedure. In de bestaande 

commissie SZW zaken zijn de leden twee ambtenaren, te weten één ambtenaar van de betrokken afdeling 

en één ambtenaar van de afdeling Juridische Zaken die de secretaris is. Een commissie met deze 

samenstelling blijkt in de praktijk goed te werken. Daarom stellen wij voor alle uit de commissie in te 

stellen Kamers op deze wijze te bemensen met uitzondering van de in te stellen Kamer voor bezwaren van 

zelfstandigen. Het ambtelijk lid dat namens de betrokken afdeling aanwezig is, zal voldoende afstand 

moeten kunnen nemen tot het genomen besluit. Daarom is het niet gewenst de behandeld ambtenaar als 

lid aan te wijzen. Ons voorstel is daarom als derde lid een ambtenaar aan te wijzen die afkomstig is uit 

één of meer van de volgende disciplines: 

- een ambtenaar van een andere afdeling dan de afdeling JZ die niet de behandelend ambtenaar 

is, 

- een ambtenaar van een andere gemeente, 

- een ambtenaar van de afdeling Juridische Zaken. 

Voordeel van een samenstelling van de Kamers op deze wijze, dat wil zeggen een externe voorzitter en 

twee ambtelijke leden, is dat de kosten beperkt zijn.” 

 


