Overzicht verschillen ten opzichte van de Verordening Commissie bezwaarschriften 2014
Verordening commissie

Verordening commissie

bezwaarschriften 2014

bezwaren en klachten 2017

(oud)

(nieuw)

1

Toelichting

Nieuw: aan art. 1, sub b, is

Hillegom kent een aparte klachtenregeling,

toegevoegd “en klachten”.

waarbij in de regel de Commissie
bezwaarschriften optreedt als
klachtadviescommissie. Deze regeling wordt
ingetrokken en hierin wordt voorzien met
deze verordening.

NB Waar in de verordening wordt gesproken
over bezwaren zijn “klachten” en bepalingen
over klachten hier aan toegevoegd (deze
zijn niet separaat opgenomen in dit
overzicht).
2

Nieuw: art. 1, sub c en d.

Volledigheidshalve zijn de begrippen
‘bezwaar’ en ‘klacht’ gedefinieerd.

3

Nieuw: art. 2, lid 3, sub a.

Kennelijk ongegronde of kennelijk nietontvankelijke bezwaren worden afgedaan
door middel van ambtelijk horen in plaats
van door de commissie.

4

Art. 2, lid 2, sub c

Art. 2, lid 3, sub b, onder I

5

Art. 2, lid 2, sub d

Art. 2, lid 3, sub b, onder III

6

Nieuw: art. 2, lid 3, sub b,
onder IV en V

7

Nieuw: art. 2, lid 4

8

Art. 3, lid 1: “zes”

Art. 3, lid 1: “twee”

9

Art. 3, lid 3

Art 3, lid 3

Het college benoemt plaatsvervangende
voorzitters in plaats van de commissie zelf.

10

Art. 20

Art. 3, lid 4

Verplaatst naar dit artikel, aangezien het
betrekking heeft op de commissie.

11

Nieuw: art. 3, lid 5 en lid 6

Lid 5 verwijst naar artikel 7:13, lid 1, aanhef
en sub b.

12

Art. 6, lid 2 en art. 7

Art. 7

13

Art. 8, aanhef

Art. 8, aanhef, toegevoegd:

Vanwege efficiency de mogelijkheid

“die de secretaris hiertoe

opgenomen om mandaat te verlenen aan de

mandaat kan verlenen”

ambtelijk secretaris voor de genoemde
bevoegdheden.

14

Art. 8, sub a tot en

Art. 8, sub a tot en met e:

Geen inhoudelijke wijziging, slechts ter

met e

tussen haakjes is uitleg

verduidelijking.

over de bepaling
toegevoegd
15

Art. 9

Art. 9, lid 1, toegevoegd:

Lidnummer toegevoegd i.v.m. toevoegen

“of namens hem de

tweede lid.

secretaris”
16

Nieuw: art. 9, lid 2

1

17

Art. 10, lid 1:

Art. 10, lid 1: “de voorzitter,

“de secretaris”

of namens hem de
secretaris”

18

Art. 11, lid 1:

Art. 11, lid 1: “de voorzitter,

“de secretaris”

of namens hem de
secretaris”

19

Art. 11, lid 1: “twee

Art. 11, lid 1: termijn is

Om flexibiliteit en een vlotte behandeling

weken”

weggelaten

van een bezwaarschrift of klacht op een
zitting mogelijk te maken is geen vaste
termijn voor het versturen van de
uitnodiging meer opgenomen.

20

Nieuw: art. 11, lid 3 en lid 4

21

Art. 12: “de twee leden”

22

Vervallen art. 19

Art. 12: “de meerderheid”
Na afloop van ieder kalenderjaar wordt het
jaarverslag opgesteld door de ambtelijk
secretaris. Dit betreft echter meer dan de
zaken die door de commissie worden
behandeld; het gaat onder andere ook over
de bezwaren en klachten die door middel
van pre-mediation zijn afgehandeld.
Daarom is het in de nieuwe verordening niet
meer als exclusieve taak van de commissie
opgenomen.

23

Art. 21 tot en met 23

Art. 19 tot en met 21

Vanwege vervallen artikel 19 en
verplaatsing artikel 20 zijn de artikelen
vernummerd en gewijzigd t.a.v. de nieuwe
gegevens en inwerkingtredingsdatum.
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