
Was- wordt lijst Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften 
 

Was Wordt 

Artikel 1  
Aan artikel 1 wordt toegevoegd: 

 

eenvoudige behandeling: de werkwijze waarbij 

een bezwaarschrift dat daarvoor geschikt is op 

eenvoudige wijze wordt behandeld, waarbij 

alleen de secretaris de hoorzitting houdt en het 

advies uitbrengt. 

Hoofdstuk III: De instelling van 
adviescommissies 
 
Artikel 5 De instelling van adviescommissies 
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 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. 
3. De adviescommissies zijn niet bevoegd om te 
adviseren over bezwaarschriften die zijn 
ingediend tegen besluiten die zijn genoemd in 
bijlage A van de verordening. 
  

Hoofdstuk III: De instelling van een 

adviescommissie 

Artikel 5 De instelling van een adviescommissie 

1. De bestuursorganen van de gemeente stellen 

een adviescommissie in die adviseert over 

bezwaarschriften die bij deze bestuursorganen 

worden ingediend. 

2. De adviescommissie is niet bevoegd om te 

adviseren over bezwaarschriften die zijn 

ingediend tegen besluiten die zijn genoemd in 

bijlage A van de verordening. 

Artikel 6 Samenstelling van de adviescommissie 
1. De adviescommissie bestaat uit drie leden, 
namelijk twee leden van de commissie en een 
secretaris. 
2. Een lid van de commissie is de voorzitter van 
de adviescommissie. 
 

Artikel 6 Samenstelling van de adviescommissie 
1. De adviescommissie bestaat uit drie leden 
van de commissie als bedoeld in artikel 2.  
2. Een lid van de commissie is de voorzitter van 
de adviescommissie. 
3. De secretaris is adviseur van de 
adviescommissie. 

Artikel 7 Commissie 6 
1. In afwijking van artikel 6 eerste lid bestaat 
commissie 6 uit een lid van de commissie, twee 
leden en een secretaris. 

Artikel 7 Vergoeding 
1. De leden van de commissie ontvangen per 
bijgewoonde vergadering een vergoeding van € 
250,--. 



2. De twee leden worden als volgt benoemd: 
één lid wordt benoemd op voordracht van de 
Stichting Instituut voor het midden- en klein 
bedrijf Noord-west-Holland en één lid wordt 
benoemd op voordracht van 
Ondernemersvereniging Midden- en 
kleinbedrijf Haarlem. 
 

2. De voorzitter van de commissie, of het 
commissielid dat het (plaatsvervangend) 
voorzitterschap in een vergadering van de 
commissie vervult, ontvangt per bijgewoonde 
vergadering een vergoeding van € 350,--. 
 
 

Artikel 12 Informele behandeling 
1. De secretaris beoordeelt of het 
bezwaarschrift geschikt is voor informele 
behandeling. Indien hij van mening is dat dit het 
geval is, informeert hij de behandelend 
ambtenaar hierover en voert hij indien nodig 
overleg met de behandelend ambtenaar. 
2. De secretaris neemt daarna contact op met 
de indiener van het bezwaarschrift en 
onderzoekt of een oplossing kan worden 
bereikt. 
3. Indien geen oplossing kan worden bereikt, 
wordt het bezwaarschrift verder in behandeling 
genomen. 
 

Artikel 12 Informele behandeling 
1. De secretaris beoordeelt of het 
bezwaarschrift geschikt is voor informele 
behandeling. Indien hij van mening is dat dit het 
geval is, informeert hij de behandelend 
ambtenaar hierover en voert hij indien nodig 
overleg met de behandelend ambtenaar. 
2. De secretaris neemt daarna contact op met 
de indiener van het bezwaarschrift en 
onderzoekt of een oplossing kan worden 
bereikt. 
3. Indien een oplossing wordt bereikt, worden 
de gemaakte afspraken op schrift gesteld en 
aan de indiener van het bezwaarschrift ter 
bevestiging toegezonden. 
4. Indien geen oplossing kan worden bereikt, 
wordt het bezwaarschrift verder in behandeling 
genomen. 

 


