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 Inwoner en bestuur Peter Koomen Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4542  

B&W-besluit   08-04-2014 

Uitwisseling    

Raad    22-05-2014 

Agendanummer   11b 

 

Onderwerp:  

Herziening Verordening commissie bezwaarschriften 

 

 

Wij stellen voor:  

 De Verordening commissie bezwaarschriften intrekken en hiervoor in de plaats 

de Verordening commissie bezwaarschriften 2014 vast te stellen. 

 

 

Bestaand kader:  

Op grond van artikel 147 van de Gemeentewet heeft de gemeenteraad de bevoegdheid 

tot het vaststellen van een verordening. Op 20 mei 2010 is een Verordening commissie 

bezwaarschriften vastgesteld. Deze verordening moet worden herzien. Het beste is om de 

huidige verordening uit 2010 in te trekken en daarvoor in de plaats een nieuwe 

verordening (volgens VNG-model) vast te stellen. 

 

Doelstelling:  

De Verordening commissie bezwaarschriften in overeenstemming brengen met de 

gewenste werkwijze voor behandeling van bezwaarschriften.  

 

Toelichting: Het gaat op de eerste plaats om het invoeren van een mediation-

werkwijze bij de ontvangst van bezwaarschriften op grond van de Algemene wet 

bestuursrecht.  

De mediation-werkwijze houdt in dat met bezwaarmakers wordt overlegd om voor 

het genomen besluit draagvlak en begrip te vergroten en om na te gaan of voor 

betrokken belanghebbenden een oplossing mogelijk is. De mogelijkheid bestaat dat 

hierna het bezwaarschrift wordt ingetrokken. Ander doel is om sneller op bezwaren 

beslissingen te nemen. Hiervoor is ook een herziening van de verordening nodig. 

 

 

Inleiding: 

Er is een aanleiding de verordening te herzien, met name vanwege het invoeren van 

mediation voorafgaand aan het behandelen van bezwaarschriften. Deze afspraak 

komt voort uit een doelmatigheidsonderzoek uit 2013 op grond van artikel 213a van 

de Gemeentewet over de behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Hillegom.  

 
GEMEENTE HILLEGOM 

Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 14 0252 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290 

 E info@hillegom.nl 

 I www.hillegom.nl 

 



 

2 

Andere afspraken uit het doelmatigheidsonderzoek zijn om op bezwaren sneller te 

beslissen en gegrond verklaringen van bezwaren te verminderen. Hiervoor is het 

nodig dat het secretariaat efficiënt verschillende administratieve handelingen kan 

verrichten. Hiervoor ligt nu de bevoegdheid bij de voorzitter van de commissie.   

Vermindering van gegrond verklaren van bezwaren kan worden bereikt door 

medewerkers (aanvullend) op te leiden. Hiervoor wordt voor de ambtelijke organisatie 

tijdens het 2e kwartaal 2014 een cursusprogramma uitgerold. 

 

Argumenten: 

1.   In de huidige verordening (artikel 7) is opgenomen dat de bezwarencommissie 

de rol van bemiddelaar vervult, dit artikel moet vervallen. Het college wil deze 

rol vervullen. 

2.   Om sneller op bezwaren te beslissen moet efficiënt door het secretariaat van 

bezwarencommissie worden gehandeld, waarvoor aan het secretariaat een 

aantal bevoegdheden moet worden gegeven om administratieve handelingen 

te verrichten.   

 

Financiële dekking: 

n.v.t. 

 

Participatie: 

n.v.t. 

 

Urgentie: 

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 treedt een volgende zittingsperiode 

in van de commissie bezwaarschriften. Er moeten nieuwe leden worden benoemd. 

Wanneer deze aantreden moet de nieuwe werkwijze voor behandeling van 

bezwaarschriften gelden door de in werking getreden (herziene) verordening. 

 

Kanttekeningen: 

Geen. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Verordening commissie bezwaarschriften 2014 

- Verordening commissie bezwaarschrfiten, vastgesteld 20-05-2010  

Informatie bij: dhr. P. Koomen, p.koomen@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 336 
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Nr.     3. Bestuur\4542 

B&W-besluit   08-04-2014 

Uitwisseling    

Raad    22-05-2014 

Agendanummer   11b 

 

 

Onderwerp: 

Herziening Verordening commissie bezwaarschriften 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 7:13 van de 

Algemene wet bestuursrecht, 

 

besluit:  

 de Verordening commissie bezwaarschriften intrekken en hiervoor in de plaats 

de Verordening commissie bezwaarschriften 2014 vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 22 mei 2014. 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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