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Onderwerp:  Voorstel tot vaststelling van de Wijziging op de Verordening commissie 

bezwaarschriften gemeente Den Helder 2018 

 

Gevraagd besluit: 

De Wijziging op de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Den Helder 2018 vast te stellen, voor 

zover het de eigen bevoegdheid betreft, met terugwerkende kracht ingaande per 1 augustus 2018.  

 

Publiekssamenvatting 

Binnenkort zal de commissie bezwaarschriften volledig digitaal gaan werken. Voorgesteld wordt in artikel 17 van 

de Verordening commissie bezwaarschriften een tegemoetkoming van € 10,00 op te nemen dat per lid per 
vergadering wordt uitgekeerd. Om praktische redenen gelet op de verhuizing naar de Verkeerstorenweg wordt 

voorgesteld de Wijziging op de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Den Helder 2018 met 

terugwerkende kracht per 1 augustus 2018 vast te stellen.  

 

Inleiding 

De gemeente Den Helder heeft een bezwaarschriftencommissie die zowel het college als de raad, de 

burgemeester en de leerplichtambtenaar adviseert bij het nemen van beslissingen op bezwaarschriften.  

 

Het secretariaat van de commissie is al langere tijd bezig de processen te digitaliseren. Vanuit het oogpunt van 

duurzaamheid en kostenbesparing is het schriftelijk toezenden van dossiers niet langer wenselijk. 

 

Gevraagd wordt in te stemmen met een aanpassing van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente 

Den Helder 2018 (hierna: de Verordening), zodat een verhoging van de vergoeding van € 10,00 per 
commissielid per vergadering kan worden uitgekeerd. Gelet op de aanstaande verhuizing wordt verzocht de 

wijziging in te laten gaan per 1 augustus 2018 zodat vanuit praktisch oogpunt de wijziging alvast doorgevoerd 

kan worden. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Niet nader onderzocht. 

 

Kader 

Gemeentewet, artikelen 84 en 96  

Algemene wet bestuursrecht, artikel 7:13 

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, artikel 15  

Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Den Helder 2018, artikel 17  

 

Argumenten 

Het betreft een inhoudelijke wijziging van artikel 17 van de Verordening. De bedoeling van de wijziging is het 

kunnen tegemoetkomen aan kosten die commissieleden dienen te maken voor het digitaal werken, te weten het 

aanschaffen van een iPad of soortgelijk dan wel het beschikbaar stellen van een eigen iPad. Commissieleden 

kunnen met deze tegemoetkoming dossiers ook zelf printen indien zij niet digitaal willen werken. In de nieuwe 

vorm wordt per lid per vergadering een vergoeding van € 10,00 geboden. Op basis van (maximaal) vier 
vergaderingen per maand met drie leden komt de wijziging neer op € 1400,00 per jaar. De huidige kosten per lid 
per vergadering zijn van soortgelijke hoogte voor de organisatie. De dossiers worden namelijk geprint  - 

waarvoor papier- en kopieerkosten worden gemaakt – en aangetekend verzonden. Het aangetekend verzenden 

kost € 8,40 per pakket.  
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Maatschappelijke aspecten / draagvlak 

Duurzaamheid, efficiency en kostenbesparing.  

 

Het raadsvoorstel en –besluit zijn op basis van de Referendumverordening gemeente Den Helder 2012 Art. 2, 

lid k. Uitzonderingsbepalingen; verordeningen, niet referendabel.  

 

Financiële consequenties 

De huidige kosten van verzending en kopieën worden gemaakt door de afdeling Dienstverlening. 

De wijziging brengt in principe geen uitbreiding van het budget met zich mee maar een verschuiving.  

 

Communicatie 

De Wijzigingsverordening wordt op voorgeschreven wijze elektronisch gepubliceerd waarna deze in werking 

treedt.  

 

De leden van de bezwaarschriftencommissie zullen op de hoogte worden gesteld van de Wijzigingsverordening 

en ontvangen een afschrift van de nieuwe verordening. De leden zijn al op de hoogte gesteld van  de 

aankomende wijziging in de werkwijze. 

 

Realisatie 

De vastgestelde Wijziging op de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Den Helder 2018 treedt de 

dag na bekendmaking in werking. Vanuit praktisch oogpunt – mede gelet op de aanstaande verhuizing - wordt 

voorgesteld de wijziging in te laten intreden per 1 augustus 2018.  

 

 

Den Helder, 17 juli 2018. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling 

 
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  

 


