
 
 
Agendapunt : 9.  
Voorstelnummer : 10-70 
Raadsvergadering : 28 oktober 2008 
Naam opsteller : Iris Vonk 
Informatie op te vragen bij : Iris Vonk  
Portefeuillehouder(s) : Hafkamp, Mesu 
 
Onderwerp: commissie bezwaarschriften 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  • Bezwaarschriften gericht tegen besluiten die betrekking hebben op 

rechtspositionele aangelegenheden onder de competentie van de vaste 
commissie van advies voor de bezwaarschriften brengen; 

• De Verordening commissie bezwaarschriften 2008 vaststellen 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

 
Voorgesteld wordt bezwaarschriften gericht tegen besluiten die betrekking hebben op 
rechtspositionele aangelegenheden voortaan ter advisering voor te leggen aan de vaste 
commissie van advies. Als gevolg hiervan dient de huidige Verordening commissie 
bezwaarschriften 2003 te worden aangepast. 
 
Bij de fusie is ervoor gekozen de behandeling van bezwaarschriften tegen besluiten inzake 
personeelsaangelegenheden niet onder de competentie van de commissie voor de 
bezwaarschriften te brengen. Bezwaren van medewerkers en gewezen medewerkers met 
betrekking tot besluiten over personele zaken zijn per geval ter advisering voorgelegd aan 
een ad hoc hoorcommissie, meestal bestaande uit: 
- de wethouder Personeel en Organisatie 
- een senior beleidsmedewerker juridische zaken 
- een P-adviseur 
 
Op zich levert deze constructie via een hoorcommissie juridisch geen problemen op. Een 
adviescommissie is niet verplicht. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan de 
beslissing op het bezwaar worden voorbereid door een adviescommissie die de 
belanghebbende hoort en advies aan het bestuursorgaan uitbrengt.   
 
Qua objectiviteit en uitstraling naar bezwaarden is het wenselijk ervoor te kiezen, dat 
bezwaarschriften gericht tegen dergelijke besluiten ter advisering worden voorgelegd aan 
een externe commissie. 
 
In de huidige Verordening is expliciet opgenomen, dat de commissie niet bevoegd is ten 
aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten die betrekking hebben op 
rechtspositionele aangelegenheden. Door het instellen van een Kamer 3 (de vaste 
commissie van advies voor de bezwaarschriften bestaat nu uit Kamer 1, de algemene 
kamer en Kamer 2, de sociale zaken kamer) wordt het mogelijk gemaakt dat de commissie 
advies kan uitbrengen over bezwaarschriften gericht tegen rechtspositionele 
aangelegenheden. 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

 
Meer objectiviteit bij de behandeling van bezwaarschriften van medewerkers over personele 
zaken. 
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3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
 

 raadsbevoegdheid 
 
In verband met de op handen zijnde reorganisatie dient er op grond van het Sociaal Statuut 
een commissie in het leven te worden geroepen die over de bezwaarschriften in dit kader 
gaat adviseren. Aansluitend hierop is het raadzaam geacht om ook de besluiten met 
betrekking tot rechtspositionele aangelegenheden onder de bevoegdheid van een externe 
commissie te brengen. 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

 

Dit is een aangelegenheid waar de gemeente alleen over gaat. 

  

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
 
Een externe commissie is niet verplicht. Een andere mogelijkheid is, dat de huidige 
werkwijze van een ambtelijke hoorcommissie blijft gehandhaafd. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
 
Zodra de Verordening commissie bezwaarschriften 2008 is vastgesteld, dient een Kamer 3 
van de commissie bezwaarschriften te worden samengesteld. Het college is bevoegd tot het 
benoemen van de voorzitter en de commissieleden. 
De gemeenteraad wordt jaarlijks middels het jaarverslag van de commissie voor de 
bezwaarschriften geïnformeerd over de werkzaamheden van de commissie voor de 
bezwaarschriften. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
 
De presentiegelden voor de commissieleden worden gedekt uit de huidige begrotingspost. 
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
 
Met dit besluit wordt meer objectiviteit bij de behandeling van bezwaarschriften van 
medewerkers over personele zaken tot stand gebracht. 
  
 
Bergen, 16 september 2008 
 
College van Bergen, 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

 secretaris      burgemeester 
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