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Onderwerp

Actualisering verordening adviescommissie
bezwaarschriften

Voorstel
Het college stelt u voor de geactualiseerde verordening adviescommissie bezwaarschriften
Leusden 2020 vast te stellen.
Aanleiding
Bezwaarschriften tegen besluiten van bestuursorganen van de gemeente Leusden (de raad,
het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar) worden sinds 1 januari 2004
behandeld door een onafhankelijke adviescommissie bezwaarschriften als bedoeld in artikel
7:13 van de Awb. Deze commissie hoort de betrokken partijen en brengt vervolgens een
advies uit over de te nemen beslissing. De inrichting en werkwijze van de commissie is
geregeld in een verordening, waarbij de modelverordening van de VNG als uitgangspunt is
genomen. De Verordening adviescommissie bezwaarschriften 2004 is tussentijds gewijzigd
op 1 januari 2012 en 1 januari 2018. Onderstaand is beargumenteerd waarom het nodig is
om de huidige verordening wederom te actualiseren.
Doel / Effect
Actualisering verordening aan huidige stand van wetgeving en jurisprudentie
Argumenten
1. Door het aflopen van de maximale zittingstermijn van het leeuwendeel van de leden van
de adviescommissie bezwaarschriften per 31 december 2019 is het noodzakelijk nieuwe
leden te werven en te benoemen. Dit is tegelijk een mooie gelegenheid om de huidige
verordening uit 2004, gewijzigd in 2012 en 2018, nog eens kritisch te bezien en zo nodig
bij de tijd te brengen. Aan art. 2 is een derde lid toegevoegd om te voorzien in de
gebleken behoefte om adviezen inzake bezwaren die kennelijk-niet-ontvankelijk of
kennelijk ongegrond zijn (en derhalve buiten zitting afgedaan worden) niet meer aan de
voltallige commissie voor te leggen maar enkel te laten ondertekenen door de voorzitter
van de commissie. Deze handelwijze sluit tevens aan bij de gevolgde praktijk in de
andere BLNP-gemeenten.
2. Door de inwerkingtreding van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)
per 1 januari 2020 verdwijnt de ambtenarenstatus voor gemeenteambtenaren, waardoor
geen behoefte meer bestaat aan een rechtspositionele kamer van de adviescommissie
bezwaarschriften. In de nieuwe verordening is in deze wijziging voorzien (wijziging art. 2,
tweede lid en art. 3a, eerste en tweede lid).
3. Vanwege de samenwerking in BLNP-verband bestaat behoefte om de huidige
verordening qua redactie en artikelnummering in lijn te brengen met de verordeningen
van de bezwarencommissies van de andere BLNP-partners, mede met het oog op
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eventuele onderlinge vervanging. Het is de bedoeling dat de vier bezwarencommissies
langs de weg der geleidelijkheid steeds meer in elkaar geschoven kunnen worden, voor
zover mogelijk.
Tegenargument / Alternatieve scenario’s
n.v.t.
Risico’s
Indien de verordening niet zou worden geactualiseerd, is deze strijdig met de WNRA.
Plan van aanpak / Tijdsplanning
Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2020 en zal worden gepubliceerd in het
Electronisch Gemeenteblad.

Bijlagen
Verordening adviescommissie bezwaarschriften Leusden 2020

Het college van de gemeente Leusden,
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Leusden:
Besluit op basis van het voorstel van het college van 15 oktober 2019, nummer L227129.
b e s l u i t:
 de verordening adviescommissie bezwaarschriften Leusden 2020 vast te stellen.
Besloten in de openbare raadsvergadering van 12 december 2019
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griffier
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