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Samenvatting: 
Tijdens de raadscommissie Bestuur en Middelen van 18 augustus 2008 is het voorstel besproken inzake het 
intrekken van de Verordening bezwaarschriften WWB ca.. Het doel van het intrekken van de verordening lag 
gelegen in het opheffen van de Commissie bezwaarschriften WWB. De raadscommissie was unaniem tegen het 
voorstel. Dit gaf aanleiding voor de burgemeester het voorstel terug te nemen naar het college, om nader over het 
voorstel te kunnen beraden. 

Concept besluit: 
1. Af te zien de raad een voorstel te doen tot intrekken van de Verordening bezwaarschriften WWB ca., zodat de 
Commissie bezwaarschriften WWB niet zal worden opgeheven; 
2. Daartoe bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen; 
3. Daartoe bijgevoegde brief aan de Commissie bezwaarschriften WWB vast te stellen. 

Agendacommissie verzoeken het voorstel door te geleiden naar de: 
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Vergadering B&W d.d.: 

Beslissing: 

Opgenomen in lijst akkoordstukken d.d. 
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1. Toelichting op het besluit 
Tijdens de raadscommissie Bestuur en Middelen van 18 augustus 2008 is het voorstel besproken inzake het 
intrekken van de Verordening bezwaarschriften WWB ca. (hierna: de Verordening). Het doel van het intrekken 
van de Verordening lag gelegen in het opheffen van de Commissie bezwaarschriften WWB. De raadscommissie 
was unaniem tegen het voorstel tot intrekken van de Verordening. De raadscommissie wil de Commissie 
bezwaarschriften WWB behouden wegens de externe deskundigheid waarmee nogmaals naar een genomen 
besluit wordt gekeken. Verder acht de raadscommissie het onwenselijk wanneer, bij het ambtelijk horen, 
ambtenaren van dezelfde afdeling elkaar intern gaan controleren. Het standpunt van de raadscommissie was 
aanleiding voor de burgemeester het voorstel terug te nemen naar het college, om nader over het voorstel te 
kunnen beraden. Het college heeft vervolgens besloten zich neer te leggen bij het standpunt van de 
raadscommissie. Dit betekent dat het college afziet de raad een voostel te doen tot intrekking van de 
Verordening. De Commissie bezwaarschriften WWB zal derhalve blijven voortbestaan. Door middel van het 
onderhavige advies wordt dit besluit van het college officieel bekrachtigd. 

De Raad dient over het besluit te worden geïnformeerd middels bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

De Commissie bezwaarschriften WWB dient over het besluit te worden geïnformeerd middels bijgevoegde brief. 
Aangezien het ambtelijk horen tijdelijk was ingevoerd inzake de WWB-bezwaarschriften, is de commissie dit 
hele jaar nog niet bijeengekomen. Vanaf medio oktober 2008 zullen de vergaderingen van de commissie 
worden hervat. 

2. Gevolgen 

Financieel 
N.v.t. 

Juridisch 
Nu de Verordening niet wordt ingetrokken, zal de Commissie voor de bezwaarschriften blijven voortbestaan. 

Personeel en ondernemingsraad 
N.v.t. 
EU 
N.v.t. 
ICT 
N.v.t. 

Communicatief 
Extern: 
Hoe wordt de burger geïnformeerd? 

Persbericht: 
Nee 

Intern: 
Raad wordt geïnformeerd door middel van: 
- raadsinformatiebrief 

Personeel wordt geïnformeerd door middel van: 
- n.v.t. 

3. Verdere procedure 
Door af te zien van het voorstel, zal de Commissie voor de bezwaarschriften blijven voortbestaan 

4. Relatie met Strategische Visie 
N.v.t. 

5. Wijze van totstandkoming 
N.v.t. 

6. Bijlagen 
- Raadsinformatiebrief 
- Brief aan de Commissie voor de bezwaarschriften 
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