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Gevraagd besluit:
- De Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Den Helder 2018 vast te stellen, voor zover het
de bevoegdheid van de raad betreft.

Publiekssamenvatting
De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de leerplichtambtenaar
nemen allen besluiten. Tegen veel van deze besluiten kan bezwaar worden gemaakt. Wordt bezwaar gemaakt,
dan wordt hierop pas beslist nadat een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie hierover heeft geadviseerd.
Op dit moment kent de gemeente Den Helder drie verschillende bezwaarschriftencommissies. Elke commissie
heeft een aparte verordening of regeling. Deze regels verschillen van elkaar en zijn bovendien verouderd. Door
de regels samen te voegen tot één verordening ontstaat een uniform en geactualiseerd kader.

Inleiding
De gemeente Den Helder heeft drie bezwaarschriftencommissies: één voor het sociaal domein, één voor
rechtspositionele aangelegenheden en tot slot een algemene commissie voor ruimtelijke ordening en overige
zaken. Iedere commissie is bij aparte verordening of regeling ingesteld en heeft daarmee zijn eigen regels die
bovendien verouderd zijn.
U wordt voorgesteld te komen tot één geüniformeerd en geactualiseerd juridisch kader door de ‘Verordening
commissie bezwaarschriften gemeente Den Helder 2018’ vast te stellen.

Beoogd maatschappelijk resultaat
Een met waarborgen omklede, geactualiseerde en geüniformeerde bezwaarprocedure door advisering van een
onafhankelijke bezwaarschriftencommissie.

Kader
Artikel 84 Gemeentewet biedt de wettelijke grondslag om een commissie in de vorm van een
bezwaarschriftencommissie in te stellen.
Artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht bevat procedurele voorschriften voor het horen en het adviseren door
een bezwaarschriftencommissie.
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Artikel 96 lid 2 Gemeentewet betreft de grondslag om in de verordening voor de bezwaarschriftencommissie de
vergoeding voor diens leden, waaronder de voorzitter, te regelen. Dit is verder uitgewerkt in artikel 15 van het
Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Argumenten
Het betreft een technische wijziging van de regels. De bedoeling is niet zozeer om de regels inhoudelijk te
veranderen, maar slechts om deze samen te voegen tot één uniform en geactualiseerd kader. De voornaamste
wijzigingen zijn:
De huidige twee verordeningen en de regeling worden geïntegreerd in één verordening
Dit in het kader van deregulering en vanuit praktische overwegingen. Doordat er nog maar één verordening is,
hoeft nog maar te worden gewerkt met één wettelijk kader in plaats van drie.
Leerplichtambtenaar als apart bestuursorgaan
De huidige verordeningen en regeling zijn aangegaan door het college, de burgemeester en de gemeenteraad.
Tot op heden is de leerplichtambtenaar, die een afzonderlijk bestuursorgaan is, hierin niet meegenomen. Voor
bezwaren tegen besluiten van de leerplichtambtenaar moet nu een andersoortig traject worden gevormd. Op
verzoek van de leerplichtambtenaar wordt deze als bestuursorgaan toegevoegd in de nieuwe verordening
waardoor er één uniforme bezwaarprocedure is voor alle besluiten.
Van drie bezwaarschriftencommissies naar één bezwaarschriftencommissie met drie kamers
Met één verordening zijn drie verschillende bezwaarschriftencommissies niet meer nodig. Een
bezwaarschriftencommissie met drie kamers volstaat (artikelen 1 en 2). Dit heeft geen inhoudelijke gevolgen.
Benoeming
Uit de huidige verordeningen en de regeling volgt dat benoeming van de commissieleden, waaronder de
voorzitters, plaatsvindt door het college. Dit is conform de modelverordening van de VNG die voorstelt deze
bevoegdheid aan het college te delegeren.
In overleg met de griffie wordt voorgesteld te kiezen voor het benoemen door alle bestuursorganen die de
bezwaarschriftencommissie hebben aangewezen. Zij die hebben gekozen voor inrichting van een
onafhankelijke commissie zouden ook moeten gaan over de benoeming van diens leden (artikelen 3 en 5).
Mediation voordat bezwaar wordt behandeld
Komt een bezwaarschrift binnen, dan wordt nu al gekeken of er een minnelijke oplossing mogelijk is. Deze
aanpak is nog niet gestandaardiseerd. Dit verandert met deze verordening. Een uniforme werkwijze voor de
hele organisatie voor mediation in bezwaar wordt ingevoerd. Voortaan wordt standaard mediation toegepast
voordat een bezwaarschrift door de bezwaarschriftencommissie wordt behandeld (artikel 9). Een
organisatiebrede aanpak hiervoor is reeds door ons ontwikkeld. Bij vaststelling van de verordening kan hier
direct mee worden gewerkt.
Strengere privacyregels
In de huidige verordeningen en de regeling is weinig vastgelegd over het waarborgen van de privacy van
bezwaarmaker(s) en derde-belanghebbenden. Voorgesteld wordt dit in de verordening te regelen (artikel 6).
Vergoeding
Voor het werk voor de bezwaarschriftencommissie ontvangen de commissieleden, waaronder de voorzitters,
een vergoeding (artikel 17). Deze vergoeding wordt nu al betaald en verandert niet. Door deze in de
verordening op te nemen, staan alle regels voor de bezwaarschriftencommissie op één plek en is hiervoor geen
aparte regeling nodig.

Maatschappelijke aspecten
Draagvlak
Het voorstel is niet referendabel. Op grond van artikel 2, aanhef en onder k, van de Referendumverordening
gemeente Den Helder 2012 zijn verordeningen uitgesloten.
Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Financiële consequenties
Geen. De in de verordening opgenomen vergoeding geldt nu al en is conform de begroting.
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Communicatie
De vastgestelde verordening wordt op de voorgeschreven wijze elektronisch gepubliceerd waarna deze in
werking treedt.
De bezwaarschriftencommissie is reeds op de hoogte van de voorgestelde herziening van de regels. De
voorzitters en de leden van de commissie ontvangen een afschrift van de vastgestelde verordening.

Realisatie
De ‘Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Den Helder 2018’ treedt de dag na bekendmaking in
werking. Met deze inwerkingtreding worden de oude verordeningen en de regeling per direct ingetrokken.

Den Helder, 24 april 2018.
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
Robert Reus
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