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Verordening op de bezwarencommissie.
aan de gemeenteraad

A.

Samenvatting

Besluiten tot intrekking van de Verordening op de Bezwarencommissie Cranendonck, Heeze-Leende en
Valkenswaard en tot vaststelling van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeenten
Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2gemeenten.
B.

Voorgesteld besluit

Besluiten tot vaststelling van de Verordening strekkende tot wijziging van de Verordening op de
Bezwarencommissie Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard.
C.

Inleiding

Motivering
Een bestuursorgaan kan ervoor kiezen om zich bij de behandeling van bezwaarschriften te laten adviseren
door een onafhankelijke bezwarencommissie. Verplicht is dit niet, maar omwille van de
onafhankelijkheid en objectiviteit zeker aan te raden.
De bestuursorganen van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard hebben ervoor
gekozen de advisering onder te brengen in een gezamenlijke bezwarencommissie. Deze commissie
bestaat thans uit een kamer belast met sociale aangelegenheden en een kamer voor de overige bezwaren.
De advisering over personele bezwaarschriften was voorheen ondergebracht bij een aparte kamer
Personeel. Door het verbreken van de samenwerking met de gemeente Waalre is deze gezamenlijke
personele kamer komen te vervallen. Momenteel is er dus geen kamer die adviseert over de personele
bezwaren. De ervaring leert dat advisering over het bezwaarschrift door een externe, onafhankelijke
commissie, leidt tot een grotere acceptatie bij de bezwaarmaker. Iedere schijn van partijdigheid wordt op
deze wijze weggenomen. Daarbij komt dat er binnen de huidige selectie van commissieleden, enige
kennis en ervaring aanwezig is op het personele vlak. Gelet hierop adviseren wij uw raad om het aantal
kamers uit te breiden met een kamer Personele aangelegenheden. Aangezien uw raad de werkgever is van
de raadsgriffier en van de medewerker griffie, en er in dat kader appelabele besluiten kunnen worden
genomen, wordt u dit voorstel aangeboden. Het merendeel van de besluiten waartegen een bezwaarschrift
is ingediend, betreft besluiten genomen door het college.
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De artikelen 4 en 4a van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeenten Cranendonck, HeezeLeende en Valkenswaard dienen daartoe als volgt te worden gewijzigd (schuingedrukt):
Artikel 4 Samenstelling van de commissie
1. De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden.
2. De voorzitter en de leden worden door de colleges van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en
Valkenswaard benoemd, geschorst en ontslagen.
3. De voorzitter en de leden maken geen deel uit van of werken onder de verantwoordelijkheid van de
gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard.
4. De colleges benoemen een aantal plaatsvervangende leden.
5. De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.
6. de voorzitter is lid van de commissie.
7. Tenminste één lid van de kamer Personeel wordt benoemd op voordracht van de vakorganisaties die
naar het oordeel van het college binnen de organisatie voldoende representatief zijn
vertegenwoordigd blijkend uit het aantal aangesloten leden werkzaam bij de gezamenlijke gemeenten
Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard.
Artikel 4a Instelling van kamers
1. De commissie bestaat uit drie kamers, waarvan:
a. een kamer belast met de bezwaarschriften over sociale aangelegenheden;
b. een kamer belast met de bezwaarschriften over personele aangelegenheden;
c. een kamer belast met de overige bezwaarschriften.
2. De colleges zijn bevoegd om op voorstel van de commissie het aantal kamers tijdelijk uit te breiden.
3. Op de werkwijze van de kamers is het bepaalde in deze verordening zoveel mogelijk van
overeenkomstige toepassing.
Gelet op het voorgaande adviseren wij uw raad in te stemmen met de voorgestelde aanpassingen, en
hiertoe te besluiten de bijgaande “Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Cranendonck,
Heeze-Leende, Valkenswaard en de Gemeenschappelijke Regeling A2-Samenwerking” vast te stellen.
NB. Aangezien het in dezen om bevoegdheden van zowel de raad, het college als de burgemeester
betreffen, dient de verordening door alle van de hiervoor genoemde bestuursorganen te worden
vastgesteld. Het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de GR zal een afzonderlijk besluit dienen te
nemen, waarmee aangehaakt wordt bij de afhandeling van bezwaarschriften op grond van de
Verordening.
D.

Wat willen we bereiken?

Onderbrengen van bezwaarschriften van personele aard en bezwaarschriften gericht tegen besluiten van
de GR bij de gezamenlijke bezwarencommissie
E.

Wat gaan we er voor doen?

n.v.t.
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F.

Financiën

Voor de behandeling van bezwaarschriften ter zitting wordt aan de commissieleden en voorzitter een
vergoeding toegekend.
G. Vervolgstappen

n.v.t.
H. Communicatie

De Verordening dient gepubliceerd te worden in de Kempener Koerier.
I.

Bijlage(n)

Geen.
J.

Ter inzage liggende stukken

Geen.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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