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Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:

Opheffen Commissie voor de bezwaarschriften.

Gevraagd besluit:
Voornemens te zijn om de Verordening commissie bezwaarschriften 2004 in te trekken, zodat de commissie
voor de bezwaarschriften kan worden opgeheven. Tevens ons college de opdracht te geven om voor 1 april
2009 met een voorstel te komen voor het invoeren van het ambtelijk horen.
Inleiding en aanleiding
In 2008 zullen nieuwe werkprocessen worden vastgesteld voor de afhandeling van alle bezwaarschriften, met
uitzondering van de bezwaarschriften die betrekking hebben op gemeentelijke heffingen en belastingen. Met de
nieuwe werkprocessen wordt een centrale en gestandaardiseerde afhandeling van bezwaarschriften
bewerkstelligd, waardoor tevens de termijnen met betrekking tot de afhandeling kunnen worden bewaakt. De
voorbereiding van het invoeren van de nieuwe werkprocessen heeft ertoe geleid om te bezien of het gewenst is
om het ambtelijk horen structureel in te voeren. Uit de "proef met het ambtelijk horen bij de afdeling WIZ is
namelijk gebleken dat deze vorm van horen een aantal voordelen met zich meebrengt ten opzichte van de
behandeling van bezwaarschriften door de bezwaarschriftencommissies. Het is wenselijk dat de procedure van
het ambtelijk horen structureel wordt ingevoerd voor de behandeling van alle bezwaarschriften, met
uitzondering van bezwaarschriften welke zijn ingediend tegen besluiten in het kader van gemeentelijke heffing
en belastingen en besluiten welke in het kader van de rechtspositie van ambtenaren zijn genomen.
Beoogd resultaat
Opheffen van de commissie voor de bezwaarschriften, zodat het ambtelijk horen kan worden ingevoerd.
Kader
De Verordening commissie bezwaarschriften 2004, vastgesteld op 10 december 2003, en artikel 7:13 van de
Algemene wet Bestuursrecht.
Argumenten / alternatieven
Gelet op het bepaalde in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de Verordening
commissie bezwaarschriften 2004, is er een commissie voor de bezwaarschriften ingesteld. De commissie
adviseert de burgemeester, ons college en uw raad inzake het nemen van een beslissing op bezwaar. Alvorens
de commissie een advies uitbrengt, hoort zij de bezwaarde en het bestuursorgaan. De commissie vergadert één
keer per maand.
Bij de afdeling WIZ is voor de afhandeling van bezwaarschriften gericht tegen besluiten genomen op grond van
de Wet werk en bijstand, in het eerste kwartaal van 2007 tijdelijk de procedure van het ambtelijk horen
ingevoerd. De procedure van het ambtelijk horen is voor deze bezwaarschriften in oktober 2007 wederom
tijdelijk ingevoerd, en wordt tot op heden toegepast.
Wanneer ambtelijk wordt gehoord, dient binnen zes weken op het bezwaar te zijn beslist. Indien er gehoord
wordt door een bezwaarschriftencommissie dient binnen tien weken op het bezwaar te zijn beslist. Deze
termijnen kunnen nog eens met vier weken worden verlengd.
Indien het ambtelijk horen wordt ingevoerd, zal de procedure van de afhandeling van bezwaarschriften worden
verkort. Bij ambtelijk horen kan wekelijks worden gehoord, tegenover slechts eenmaal per maand horen door de
commissie bezwaarschriften. Verder kan bij ambtelijk horen direct na het horen de beslissing op bezwaar
worden voorbereid, en hoeft niet meer het advies van de commissie bezwaarschriften te worden afgewacht.
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Een kortere afhandelingstermijn is van groot belang voor de indiener van een bezwaarschrift en voor eventuele
derdebelanghebbenden. De burger weet eerder waar hij of zij aan toe is, en eventuele fouten kunnen op korte
termijn worden hersteld.
Bij ambtelijk horen zal overdag, tijdens kantooruren worden gehoord. Het horen tijdens kantooruren kan
drempelverlagend werken voor belanghebbenden om van deze gelegenheid gebruik te maken.
Tot nu toe is niet gebleken dat de burger vaker in beroep gaat indien hij ambtelijk is gehoord. Wel is het aantal
bezwaar- en beroepzaken bijn de afdeling WIZ afgenomen sinds de invoering van het ambtelijk horen, doordat
in het verleden vaak in bezwaar en/of beroep werd gegaan wegens het niet tijdig nemen van een besluit. Verder
is tot nu toe niet gebleken dat de gemeente vaker in het ongelijk is gesteld wanneer er ambtelijk is gehoord. De
verwachting is dat het ambtelijk horen zal leiden tot een meer efficiënte procedure voor de afhandeling van
bezwaarschriften.
Bij de gemeente Alkmaar wordt reeds sinds jaren ambtelijk gehoord ten aanzien van alle bezwaarschriften
welke zijn gericht tegen besluiten van het college en de burgemeester. Uit navraag bij de gemeente Alkmaar is
gebleken dat de ervaringen met de procedure van het ambtelijk horen positief zijn.
Aangezien het invoeren van het ambtelijk horen voor bezwaarschriften die thans door de commissie
bezwaarschriften worden behandeld, de nodige voorbereiding en veranderingen binnen de organisatie vergt,
wordt uw raad in eerste instantie gevraagd het voornemen uit te spreken om de Verordening commissie
bezwaarschriften 2004 in te trekken en daarmee de commissie bezwaarschriften op te heffen. Indien uw raad
hiertoe besluit, zal ons college voor 1 april 2009 met een voorstel komen waarin het ambtelijk horen nader is
uitgewerkt, en ingevoerd kan worden.
Financiële consequenties
Geen
Juridische consequenties
Gelet op het bepaalde in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht, is het niet verplicht een commissie
bezwaarschriften te hebben. De Commissie kan worden opgeheven door intrekking van de Verordening
commissie bezwaarschriften 2004.
Communicatie
De leden van de commissie zullen over het raadsbesluit worden geïnformeerd.
Aanpak / uitvoering
Na besluitvorming door de raad zal een voorstel worden opgesteld met betrekking tot het invoeren en inrichten
van de procedure van het ambtelijk horen.
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