
 

 

 

 

 

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen 

 
 

1 Vraagstelling 

1.1 De gemeente Haarlem en de gemeente Zandvoort hebben de wens om de 

onafhankelijke bezwaaradviescommissies te harmoniseren. De Zandvoortse 

bezwaaradviescommissie in de huidige vorm verdwijnt. De onafhankelijke 

bezwaaradviescommissie van de gemeente Haarlem wordt door bestuursorganen van 

de gemeente Zandvoort ook ingesteld als adviescommissie die de Zandvoortse 

bestuursorganen adviseert over de afhandeling van bezwaarschriften. De gemeente 

Haarlem heeft zes verschillende (sub)commissies ingesteld voor verschillende 

werkgebieden. Het is de bedoeling dat er één commissie wordt ingesteld die in 

Zandvoort zal horen en op alle onderscheiden werkgebieden bezwaren gericht tegen 

de bestuursorganen van Zandvoort gaat behandelen. Deze commissie is in de 

Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften 2018 van Zandvoort 

“commissie voor bezwaren tegen besluiten van bestuursorganen van de gemeente 

Zandvoort” genoemd.  

1.2 Op 12 februari 2018 hebben wij – kort gezegd – geadviseerd dat er geen 

‘staatsrechtelijk’ bezwaar bestaat tegen de beslissing van de bestuursorganen van de 

gemeente Zandvoort om de Haarlemse bezwaaradviescommissies in te stellen als 

eigen bezwaaradviescommissies, in de samenstelling die het gevolg is van de 

benoemingen door de raad van de gemeente Haarlem. Naar aanleiding van het advies 

is de (aanvullende) vraag gerezen of de gemeenteraad van Haarlem de eigen 

verordening moet aanpassen om het voor Zandvoort mogelijk te maken om de 

bezwaaradviescommissie van Haarlem aan te wijzen als Zandvoortse 

bezwaaradviescommissie. 

2 Beantwoording 

2.1 In de Verordening op de behandeling van bezwaarschriften van de gemeente Haarlem 

staat: 

“Artikel 5 De instelling van adviescommissies 
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Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen 

1. De bestuursorganen van de gemeente stellen de volgende 

adviescommissies in die adviseren over bezwaarschriften die bij deze 

bestuursorganen worden ingediend: 

a. commissie 1 (SZW zaken) 

b. commissie 2 (Wmo voorzieningen, gehandicaptenparkeerkaarten – en 

plaatsen en huisvesting) 

c. commissie 3 (ruimtelijke ontwikkeling en overige zaken) 

d. commissie 4 (aanschrijvingen, subsidies, verkeerszaken en overige zaken), 

e. commissie 5 (rechtspositie van ambtenaren), 

f. commissie 6 (bezwaren zelfstandigen). 

2. De adviescommissies zijn belast met de behandeling van bezwaarschriften 

die op hun werkgebied betrekking hebben. 

[..]” 

   

2.2 In de Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften 2018 (Zandvoort) 

staat: 

“Artikel 5 De instelling van adviescommissies 

1.Op grond van artikel 84 Gemeentewet stellen de bestuursorganen van de 

gemeente Zandvoort de navolgende, op grond van de Verordening op de 

behandeling van bezwaarschriften (Haarlem) ingestelde, adviescommissies in 

als haar eigen adviescommissies.  

a. commissie 1 (SZW zaken) 

b. commissie 2 (Wmo voorzieningen, gehandicaptenparkeerkaarten – en 

plaatsen en huisvesting) 

c. commissie 3 (ruimtelijke ontwikkeling en overige zaken) 

d. commissie 4 (aanschrijvingen, subsidies, verkeerszaken en overige zaken), 

e. commissie 5 (rechtspositie van ambtenaren), 

f. commissie 6 (bezwaren zelfstandigen), 

g. commissie 7 (commissie voor bezwaren tegen besluiten van de 

bestuursorganen van de gemeente Zandvoort). 

2.De adviescommissies zijn belast met de behandeling van bezwaarschriften 

die op hun werkgebied betrekking hebben. 

[..].” 

  

2.3 Nu het de bedoeling van beide gemeenten is dat er een afzonderlijke, door de 

bestuursorganen van de gemeente Haarlem ingestelde commissie, de bezwaren 

gericht tegen de bestuursorganen van Zandvoort gaat behandelen op alle 

onderscheiden werkgebieden (a tot en met f) zal ook aan artikel 5 van de verordening 

van de gemeente Haarlem een ‘commissie 7’ moeten worden toegevoegd. Om een 

discussie over de bevoegdheid van de commissies om ook bezwaren tegen besluiten 

van bestuursorganen van de gemeente Zandvoort te voorkomen stel ik voor om een 

deel van de tekst van lid 1 te schrappen. Zie mijn voorgestelde tekst in geel en de 

doorgestreepte tekst: 

“Artikel 5 De instelling van adviescommissies 
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1. De bestuursorganen van de gemeente stellen de volgende 

adviescommissies in die adviseren over bezwaarschriften die bij deze 

bestuursorganen worden ingediend:   

a. commissie 1 (SZW zaken) 

b. commissie 2 (Wmo voorzieningen, gehandicaptenparkeerkaarten – en 

plaatsen en huisvesting) 

c. commissie 3 (ruimtelijke ontwikkeling en overige zaken) 

d. commissie 4 (aanschrijvingen, subsidies, verkeerszaken en overige zaken), 

e. commissie 5 (rechtspositie van ambtenaren), 

f. commissie 6 (bezwaren zelfstandigen) 

g. commissie 7 (commissie voor bezwaren tegen besluiten van de 

bestuursorganen van de gemeente Zandvoort). 

2. De adviescommissies zijn belast met de behandeling van bezwaarschriften 

die op hun werkgebied betrekking hebben. 

[..]” 
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