
VERORDENING op de behandeling van bezwaarschriften op grond van de Wet werk en 
bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen. 

Begripsbepaling 
Artikel 1 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. verwerend orgaan: het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen; 
b. commissie: de commissie als bedoeld in artikel 2. 

lnstell.ing commissie 
Artikel 2 
Er is een commissie ter advisering aan het college van Burgemeester en Wethouders op een 
bezwaarschrift inge-volge de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het college genomen 
op grond van de Wet werk ,en bijstand (WWB), de Wet inkornensvoorzlenlnq oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (loaw) en de Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen }loaz). 

Samenstelling commissie 
Artikel 3 
1. De commissie bestaat Uit ten minste drie en maximaal 10 leden, onder wie een voorzitter en een 

of meer plaatsvervangende voorzitters. 
2. De leden van de commissie worden benoemd door het college van Burgemeester en Wethou- 

ders. 

De zitting 
Artikel 4 
De zittingen van de commissie zijn niet openbaar. 

Behandeling van bezwaarschrift door de commissie 
Artikel 5 
De artikelen 3, lid 3 en 5, 4 tot en met 12 en 14 tot en met 17 van de Verordërünq commissie 
bezwaarschriften 2004 van de gemeente Den Helder zijn in deze voor zoveel mogelijk van 
overeenkomstige toepassing. 

Slotbepaling 
Artikel 6 
De Verordening op de behandeling van bezwaarschriften ingevolge de Algemene wet bestuursrecht 
tegen beslis-singen genomen in het kader van de Algemene Bijstandswet, de Wet. 
inkomensvoorziening oudere en gedeelteliJk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet 
inkomensvoörziening oudere en gedeeltelijke arbeidsonqeschikte gewezen zelfstandigen, vastgesteld 
bij raadsbesluit van 7 februari 1996 wordt ingetrokken._·.· 

r 
Citeertitel 
Artikel 7 
Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening bezwaarschriften WWB c.a .. 

Inwerkingtreding 
Artikel 8 
De verordening treedt in werking op de dag na haar vaststelling en werkt terug tot 1 januari 2004. 

Aldus vastgesteld in d • openbare vergadering 
van. 

Drs. J.M. Staatsen , voorzitter. 

, grif~ier. 


