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Verordening Commissie bezwaarschriften.
INHOUD VOORSTEL
De Verordening Commissie bezwaarschriften vaststellen.
1 Waartoe is het voorstel gedaan?
Een actuele Verordening Commissie bezwaarschriften draagt bij aan het democratisch
handelen van het bestuur.
2 Wat is de aanleiding?
Voor de advisering met betrekking tot de beslissing op bezwaarschriften, ingediend tegen
besluiten van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de
burgemeester, is een Commissie bezwaarschriften ingesteld. De verordening dient op een
aantal onderdelen gewijzigd te worden door veranderde wetgeving. Daarnaast is de
verordening in zijn geheel up-to–date gemaakt.
3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht.
4 Wat willen wij bereiken?
Een verordening die in overeenstemming is met huidige wet- en regelgeving.
5 Wat gaan wij ervoor doen?
De verordening vaststellen. Onder andere de zittingstermijn van de leden wordt weer
teruggebracht naar 4 jaar. De termijn van zes jaar blijkt in de praktijk niet te werken.
De zittingen waar bezwaarschriften uit het Sociaal Domein behandeld worden is niet meer
openbaar. Het gaat hier vaak om gevoelige, medische en financiële informatie van de
bezwaarmakers.
Ook is nu in de verordening opgenomen dat de commissie niet telefonisch hoort en dat de
digitale opnames, bedoeld voor de uitwerking van het verslag, niet verstrekt worden aan
bezwaarmakers danwel andere belanghebbenden.
Het horen van jeugdigen is vastgelegd in de verordening.
6 Wat gaat het kosten?
Niet van toepassing.
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7 Wat zijn de risico’s?
Niet van toepassing.
8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
Niet van toepassing.
9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
Na vaststelling van de wijzigingen wordt het besluit bekendgemaakt in het elektronisch
Gemeenteblad en geplaatst op overheid.nl.
10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
Niet van toepassing.
De Steeg, 13 juli 2019
Burgemeester en wethouders van Rheden,
Carol van Eert,
burgemeester.
Hans Kettelerij,
secretaris.
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