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Beslisnota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Vaststellen Verordening bezwaarschriftencommissie
gemeente Druten
Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
1.
De Verordening bezwaarschriftencommissie gemeente Druten 2020 vast te
stellen.
Aanleiding
Het secretariaat van de bezwaarschriftencommissies voor de gemeenten Druten en
Wijchen ligt bij het team Algemeen Juridische Zaken. De beide gemeenten hebben nog
altijd ieder een eigen commissie. Wel neemt een aantal leden deel in beide commissies.
Sinds de ambtelijke samenvoeging zijn het proces en de werkwijze voor de behandeling
van bezwaarschriften voor beide gemeenten zoveel mogelijk geharmoniseerd. Hierin past
ook de voorgestelde aanpassing van de Verordening bezwaarschriftencommissie. Een
vergelijking van de tekst van de oude en nieuwe verordeningen treft u aan als bijlage bij
deze nota.

Eerdere besluiten
Datum
28 mei 2015

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo
mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
Besluit vaststellen verordening Druten 2015

Gewenst resultaat
Actualisatie en harmonisatie van de Verordening bezwaarschriftencommissie van Wijchen
en Druten.
Argumenten
1.1.
De verordeningen worden geharmoniseerd
Het vaststellen van de verordeningen door de raden van Druten en Wijchen past binnen
het uitgangspunt van beleidsharmonisatie. Het gaat met name om een tekstuele
harmonisatie op basis van de Model Verordening Commissie bezwaarschriften.
1.2.
De verordeningen worden geactualiseerd
Op een aantal punten wordt de verordening geactualiseerd of wijzigt er inhoudelijk iets
ten opzichte van de huidige verordening. Het gaat om de volgende punten:
•

De artikelen 3a en 3b, met betrekking tot personele aangelegenheden, komen te
vervallen in verband met het inwerkingtreden van de Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 1 januari 2020.
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De artikelen 5 en 6 met betrekking tot Presentiegeld en Reis- en verblijfskosten
komen te vervallen. Deze vergoedingen zijn nu geregeld in de Verordening
rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Druten 2019.
In artikel 9 van de voorgestelde tekst is de bepaling opgenomen dat wordt
onderzocht of het geschil informeel of door middel van mediation is op te lossen.
In de praktijk wordt al vaak onderzocht of een informele oplossing van het
bezwaar mogelijk is. Dit wordt nu vastgelegd in de verordening evenals de
mogelijkheid van mediation.
Door het vervallen van artikel 20 van de verordening wordt de nieuwe
verordening ermee in overeenstemming gebracht dat door de commissie niet
jaarlijks een jaarverslag wordt uitgebracht.

Tegenargumenten en risico’s
Niet van toepassing.
Financiële gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen.
Communicatie
De verordening wordt bekendgemaakt door publicatie in het elektronisch gemeenteblad.
Uitvoering of Vervolgstappen
Niet van toepassing.
Geheimhouding:
Niet van toepassing.

Nee

Voorstel
Advies
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