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Aan de Raad
Onderwerp: Wijziging verordening voor het behandelen van bezwaarschriften
Voorstel
Vast te stellen van de "Verordening inzake het behandelen van bezwaarschriften gemeente Waterland
2022".
Inleiding
De gemeente Waterland heeft een adviescommissie voor bezwaarschriften die de bestuursorganen
adviseert over bezwaren die worden ingediend. De commissie is niet bevoegd ten aanzien van
bezwaren inzake belastingen, Wet waardering onroerende zaken en de rechtspositieregelingen ten
behoeve van het personeel van de gemeente en de ambtenarenwet.
De commissie komt maximaal 13 keer per jaar bij elkaar voor een hoorzitting waarin ingediende
bezwaren worden behandeld. Per zitting zijn de voorzitter en twee leden aanwezig. Per hoorzitting
worden er drie bezwaren behandeld, daarvan kan worden afgeweken bij drukte of door andere
redenen zoals bijvoorbeeld in het geval dat een bezwaarde twee bezwaren heeft ingediend.
De huidige verordening stamt uit 2003. Er wordt voorgesteld om een aantal wijzigingen door te voeren
in de verordening zoals het vastleggen en verhogen van de vergoeding van de commissieleden, het
maken van geluidsopnames van de hoorzittingen en het aanpassen van de verordening aan de huidige
werkwijze zoals de informele afhandeling van bezwaren.
Argumenten
1.1 De verordening wordt geüpdate.
De oude verordening stamt uit 2003. Sinds die tijd is een en ander veranderd in de behandeling en
afhandeling van bezwaarschriften. In de nieuwe verordening is het hele proces van het afhandelen
van bezwaarschiften geactualiseerd en zijn de wijzigingen opgenomen in de nieuwe verordening.
De wijzigingen hebben betrekking op :
-Een ingediend bezwaarschrift wordt zoveel mogelijk informeel behandeld.
Er wordt gestreefd naar een informele, laagdrempelige en oplossingsgerichte opstelling bij het
behandelen van ingediende bezwaarschriften. Dit om onnodige juridische procedures te voorkomen. Deze manier van werken wordt al een aantal jaar gehanteerd.
-Van de hoorzittingen wordt een geluidsopname gemaakt.
Sinds 2019 wordt geen schriftelijk verslag meer gemaakt van de hoorzittingen. In plaats daarvan
wordt een geluidsopname gemaakt die opgevraagd kan worden door alle belanghebbenden. In het
advies van de bezwaarschriftencommissie dat uitgebracht wordt aan het college is in plaats daarvan opgenomen wie aanwezig waren en in welke hoedanigheid.

De bewaartermijn van een geluidsopname bedraagt 5 jaar wat is gebaseerd op de Selectielijst archiefbescheiden gemeenten en intergemeentelijke organen 2020.

-De vergoeding voor de bezwaarschriftencommissie wordt gelijk getrokken met de gemeenten om ons
heen.
De vergoeding van de commissieleden is al jaren niet geïndexeerd en is nu in harmonie met de
vergoedingen in buurgemeenten.
De vergoeding is gebaseerd op het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Op grond
van artikel 3.4.2 van genoemde regeling kan een hogere vergoeding worden gegeven wanneer een
commissielid op grond van zijn bijzondere beroepsmatige deskundigheid op het taakgebied van
de commissie voor deelneming aan haar werkzaamheden is aangetrokken. Dat is bij deze
commissie het geval. Het artikel over de vergoeding voor de bezwaarschriften zal met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 2022 in werking treden zodat gelijktrekking van vergoedingen over 2022
plaatsvindt.
Kanttekeningen
n.v.t.
Financiële toelichting
De verhoging van de vergoeding voor de commissieleden ad. € 772,85 vallen binnen het budget van
Juridische Zaken en Inkoop.
Communicatie
Na de vaststelling van de nieuwe verordening door uw gemeenteraad wordt de verordening bekendgemaakt in het Gemeenteblad.
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