De gemeenteraad van Wijchen
15 AZ 125
Beslisnota
Wijziging Verordening commissie bezwaarschriften
Wijchen, 21 april 2015
Geachte leden van de raad,
Beslispunten
De verordening tot wijziging
bezwaarschriften vast te stellen.

van
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verordening

commissie

Inleiding
Tegen besluiten van bestuursorganen kunnen belanghebbenden een
bezwaarschrift indienen. Het bestuursorgaan betrekt bij haar
heroverweging het advies van een onafhankelijke commissie. De
Verordening commissie bezwaarschriften bevat regels omtrent de
inrichting van de commissie en de tot standkoming van adviezen van de
commissie.
Deze commissie adviseert over algemene besluiten (Wabo, APV),
besluiten in het kader van het sociale recht (o.a. Wmo, subsidie,
leerlingenvervoer) functiewaarderingsbesluiten en overige personele
aangelegenheden. Bezwaarschriften in het kader van de Participatiewet,
alsook het Bijstandsbesluit zelfstandigen 2004, worden ter advisering
voorgelegd aan de Commissie bezwaarschriften Participatiewet, IOAW en
IOAZ.
Beoogd effect
Verordening actualiseren.
Argumenten
1. De Verordening moet geactualiseerd worden aangezien er binnen het
sociale recht een aantal wetswijzigingen hebben plaatsgevonden.
Per 1 januari 2012 is de Wet investeren in jongeren ingetrokken en de
Participatiewet in werking getreden. De Participatiewet vervangt de Wet
werk en bijstand. Met de voorgestelde wijziging sluiten de Verordening
commissie bezwaarschriften Participatiewet, IOAW en IOAZ en
onderhavige verordening weer goed op elkaar aan.
Kanttekeningen
n.v.t.
Financiën
n.v.t.

Portefeuillehouder
Informatie
Telefoon
E-mailadres
In kennis stellen

:
:
:
:
:

J.Th.C.M. Verheijen
Kristy Hoevenaars
k.hoevenaars@wijchen.nl
Commissieleden

Uitvoering
Na vaststelling wordt de wijzigingsverordening gepubliceerd in het
digitale Gemeenteblad en opgenomen in de regelingenbank.
Burgerparticipatie
n.v.t.
Bijlagen
1. Verordening tot wijziging van de Verordening commissie
bezwaarschriften.
Gerelateerde stukken
n.v.t.
Burgemeester en wethouders van Wijchen,
De secretaris,
De Burgemeester,
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De gemeenteraad van Wijchen
15 AZ 125
Raadsbesluit
Wijziging Verordening commissie bezwaarschriftencommissie
De raad van de gemeente Wijchen;
Gelet op:
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van:
21 april 2014
besluit:
Met de volgende beslispunten:
1. De Verordening tot wijziging van de verordening commissie
bezwaarschriften vast te stellen.
Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van
9 juli 2015
De voorzitter,
De griffier,
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