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Onderwerp
Regeling commissie bezwaarschriften
Voorstel
De eerste wijziging van de Regeling commissie bezwaarschriften vast te stellen
Aanleiding
De huidige Regeling Commissie bezwaarschriften is door uw Raad, het college, de
burgemeester en de leerplichtambtenaar, ieder voor zover het hun bevoegdheden
betreft, vastgesteld. Ook de voorgestelde wijziging zal door de afzonderlijke
bestuursorganen, waaronder uw Raad, vastgesteld moeten worden.
Op dit moment kent de Regeling geen aparte regels voor het geval een minderjarige
betrokken is bij de behandeling van een bezwaarschrift door de commissie
bezwaarschriften. Dit betekent onder andere dat ook minderjarigen door een commissie
van minimaal twee leden, waaronder de voorzitter, gehoord moet worden. Om rekening
te kunnen houden met de leeftijd en rijpheid van de betrokken minderjarigen, is het in
sommige gevallen wenselijk danwel noodzakelijk dat het horen van de minderjarigen
door alleen de voorzitter gebeurt.
Overwegingen
Hoorrecht geldt ook voor minderjarigen
Elk kind heeft het recht zijn eigen mening te vormen en die vrijelijk te uiten in alle
aangelegenheden die het kind betreft (artikel 12 IVRK). Dit betekent dat ook
minderjarigen het recht hebben gehoord te worden door de commissie als hun belang
betrokken is bij een bestreden besluit. Dit kan zich voordoen bij bezwaarschriften gericht
tegen besluiten op grond van de Jeugdwet, de Wmo 2015 of de Leerplichtwet. De leeftijd
en rijpheid van de minderjarige worden als uitgangspunt genomen, waarbij
minderjarigen vanaf 12 jaar over het algemeen in staat worden geacht hun mening te
kunnen vormen en uiten. Dit zal altijd per individueel geval beoordeeld moeten worden.
Minderjarigen de mogelijkheid geven een eigen mening te vormen en vrijelijk te uiten
In voorkomende gevallen is het denkbaar dat het horen van minderjarigen door een
voltallige commissie, in aanwezigheid van de andere belanghebbenden, ervoor zorgt dat
de minderjarige zich niet voldoende vrij voelt zijn eigen mening te uiten. Met toepassing
van dit artikel, kan de voorzitter dan besluiten dat het horen van een minderjarige buiten
een hoorzitting om door alleen de voorzitter gebeurt. Dit zorgt voor een minder formele
setting van het horen.
De privacy van de minderjarigen waarborgen
Indien een minderjarige door alleen de voorzitter wordt gehoord, zal ook hiervan een

digitale opname worden gemaakt. Deze opname wordt echter niet aan belanghebbenden
toegezonden of uitgewerkt in een verslag. Als het bestuursorgaan dit nodig acht voor de
besluitvorming, kan de opname worden verstrekt. De voorzitter zal hetgeen besproken is
meenemen in de overwegingen en voor zover nodig een zakelijke weergave opnemen in
het advies. Ditzelfde geldt voor de door de minderjarige ingestuurde brieven.
Effecten
Aparte regels vaststellen over het horen van minderjarigen en de verslaglegging daarvan
door de commissie bezwaarschriften.
Beleid en regelgeving
Er dient een nieuw artikel te worden toegevoegd aan de Regeling commissie
bezwaarschriften. Zie de 'Eerste wijziging van de Regeling commissie bezwaarschriften' in
bijlage.
Financiën, risico’s en beheersmaatregelen
n.v.t.
Vervolgaanpak
Nadat de wijziging door de afzonderlijke bestuursorganen is vastgesteld, wordt deze
gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad en wordt de Regeling op overheid.nl
aangepast.
Communicatie

Relevante informatie
De volledige Regeling Commissie bezwaarschriften, inclusief de eerste wijziging, is als
bijlage toegevoegd.

Het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen,
de secretaris,
de burgemeester,

de heer J. van Leeuwestijn

de heer T.J. van der Zwan
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Registratie

Onderwerp
Regeling commissie bezwaarschriften
De raad van de gemeente Heerenveen;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 juni 2018;
overwegende dat, het wenselijk is aparte regels vast te stellen over het horen van
minderjarigen en de verslaglegging daarvan door de commissie bezwaarschriften;
gelet op, artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit
Vast te stellen de Eerste wijziging van de Regeling commissie bezwaarschriften.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 juli 2018.
de griffier,

de voorzitter,

mevrouw M.A.J. Yska

de heer T.J. van der Zwan
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