Toelichting
De verordening op de Adviescommissie bezwaarschriften sociale zekerheid voor de
gemeente Oosterhout dateert uit 1999, het jaar waarin deze commissie werd ingesteld. De
verordening heeft nadien 7 wijzigingen ondergaan, waarvan de laatste in december 2014. De
meeste van die wijzigingen zagen op artikel 2 van de verordening waarin de bevoegdheden
van de commissie geregeld waren. Dat luisterde nauw omdat de regelingen op het vlak van
sociale zekerheid nog wel eens wilden wijzigen en al hetgeen niet onder de bevoegdheden
van deze commissie is opgenomen ‘op het bordje’ van de algemene Commissie
bezwaarschriften Awb terecht zou zijn gekomen.
Wijzigingen op o.a. Wmo gebied zouden nu nopen tot een 8e wijziging. Deze noodzaak is
aangegrepen om de volledige verordening nog eens tegen het licht te houden. De
wenselijkheid om de verordeningen van de bestaande adviescommissies waar mogelijk te
stroomlijnen en praktische ervaringen na 18 jaar werken met de commissie hebben geleid tot
diverse aanpassingen waarvan de totale omvang een enkel wijzigingsvoorstel te boven gaat.
Vandaar het voorstel voor een nieuwe verordening.
Onderstaand een toelichting op de wijzigingen:
Artikel 1

Begripsbepalingen

Bevat de omschrijving van twee veelvuldig in de verordening voorkomende begrippen

Artikel 2

Taak en bevoegdheid

De opsomming van bevoegdheden is geactualiseerd. Dit heeft tot een vernummering binnen
het artikel geleid.
De Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn als
afzonderlijk benoemde wetten verwijderd. Beide hebben immers al geruime tijd (2015)
opvolgers gekregen in respectievelijk de Participatiewet (PW) en de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 (Wmo 2015) zodat geen besluiten meer worden genomen, en dus geen
bezwaarschriften meer worden ontvangen, gebaseerd op WWB en Wmo.
In lid 2 onder d (voorheen e) is de aanduiding 2015 achter “de Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Oosterhout” vervangen door 2017.
In lid 2 sub b (voorheen c) en i (voorheen k) zijn tekstuele aanpassingen aangebracht.
Aan lid 2 is een nieuw sub j toegevoegd. Om te voorkomen dat bij iedere wijziging van
verordeningen of beleidsregels, onderhavige verordening ook direct aangepast dient te
worden, is een ‘vangnet’ gecreëerd waarmee ook alle aan de thans opgenomen regelingen
voorafgegane en daaropvolgende regelingen onder de bevoegdheid van de commissie
worden gebracht. Actualiseren zal nog wel gebeuren maar er vallen in ieder geval geen gaten
wanneer dit minder frequent gebeurt.
Artikel 3

Samenstelling

In lid 1 is naast het reeds geregeld maximum aantal leden nu ook een minimum (van twee)
opgenomen. Tevens is opgenomen dat ook de plaatsvervangend voorzitter, die ook als
‘gewoon’ lid kan fungeren, als zodanig door het college wordt benoemd.

Artikel 5

Zittingsduur

In lid 3 is opgenomen dat ook in geval van ontslag nemen zo mogelijk de functie vervuld blijft
worden totdat in de opvolging is voorzien.
Artikel 6

Vergaderwijze / quorum

In dit artikel is een aantal praktische bepalingen samengebracht. De bepaling met betrekking
tot het quorum, lid 3, is ongewijzigd ten opzichte van artikel 8 uit de oude verordening terwijl
lid 4 (niet deelnemen indien persoonlijke onpartijdigheid in geding kan komen) eerder
opgenomen was in artikel 11, lid 4.

Artikel 7

Plaats en tijdstip hoorzitting

In de ontvangstbevestiging van het bezwaarschrift wordt de bezwaarmaker geïnformeerd
over de behandeltermijnen welke van toepassing zijn en wordt een indicatie gegeven van de
zittingsdata. Hoewel het bepalen van de zittingsdatum veelal in samenspraak met (de
gemachtigde van) de bezwaarmaker zal geschieden, biedt dit artikel de voorzitter van de
commissie de mogelijkheid de knoop door te hakken en een datum te bepalen.
Met opname van de leden 2 en 3 is aangesloten bij de werkwijze van de Commissie
bezwaarschriften Awb. In geval van kennelijke niet-ontvankelijkheid of kennelijke
ongegrondheid kan op grond van artikel 7:13 Awb de commissie besluiten niet te horen. De
praktijk leert dat de commissie vrijwel enkel bij kennelijke niet-ontvankelijkheid van deze
mogelijkheid gebruik maakt. Via opname van deze leden is die beslisbevoegdheid bij de
voorzitter gelegd. Het uitbrengen van de definitieve advies blijft bij de voltallige, zitting
hebbende, commissie.

Artikel 8

Uitnodiging

Ook in dit artikel is een aantal in de praktijk gegroeide zaken samengebracht. Voorts is met
name ten aanzien van de leden 2 t/m 4 aansluiting gezocht bij de werkwijze van de
Commissie bezwaarschriften Awb. Ondanks de veelal al aan de planning voorafgegane
afstemming van datum kan het zijn dat er voor de belanghebbende aanleiding bestaat om
een andere datum te verzoeken. Bij de beslissing al dan niet in dat verzoek mee te gaan zal
een belangenafweging dienen plaats te vinden tussen het belang van het bestuursorgaan bij
spoedige duidelijkheid en het belang dat belanghebbende in zijn verzoek heeft aangevoerd.

Artikel 9

Openbaarheid zittingen

In het in principe niet openbaar zijn van de zittingen is niets gewijzigd. Lid 1 is wel gewijzigd
en biedt nu de voorzitter de gelegenheid, niet enkel op verzoek van maar ook met instemming
van belanghebbende, toehoorders toe te laten.

Artikel 10

Verslag hoorzitting

Door het in lid 5 opnemen dat het verslag ook door de voorzitter wordt ondertekend wordt
gehandeld conform de werkwijze van de Awb-commissie.

Artikel 11

Nader onderzoek

Dit artikel, voorheen artikel 12, is aangepast aan de grotendeels reeds gebruikelijke werkwijze
en beschreven conform de Awb-commissie.

Artikel 12

Raadkamer en advies

Lid 4, het desgewenst opnemen van een minderheidsstandpunt in het advies, is
overgenomen van de Awb-commissie.

Artikel 13

Jaarverslag

Dit is voor deze commissie een nieuwe bepaling maar conform het bepaalde ten aanzien van
de Awb-commissie.

