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Instelling gezamenlijke A2-bezwarencommissie.

Dit voorstel heeft betrekking op het instellen van een onafhankelijke adviescommissie voor de afhandeling
van bezwaarschriften. Het gaat hierbij om het instellen van een gezamenlijke A2-bezwarencommissie. De
instelling van een adviescommissie voor de bezwaarschriften in Valkenswaard zorgt voor onafhankelijke
toetsing van primaire besluiten en een grotere acceptatie van de beslissingen op bezwaar bij de inwoners van
Valkenswaard.
De gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck kennen op dit moment al een adviescommissie voor
bezwaarschriften; deze commissies worden samengevoegd en uitgebreid waardoor de nieuwe A2bezwarencommissie tot stand komt.
Door de schaalvergroting en omdat Valkenswaard momenteel nog geen adviescommissie heeft, kan een in te
stellen commissie worden uitgebreid met meerdere juridische specialisten. Dit vergroot de aanwezige kennis
in de commissie. De commissie dient op 1 september 2011 te beginnen.
Het vaststellen van de “Verordening commissie bezwaarschriften”, waardoor het instellen van de
gezamenlijke bezwarencommissie geformaliseerd wordt.

Sinds 2004 werken de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard samen.
Als voornaamste doelstellingen van deze samenwerking zijn aan te merken:
Het verminderen van de kwetsbaarheid;
Het behoud en versterken van de kwaliteit;
Het versterken van de dienstverlening;
Het verbeteren van de efficiency (gericht op processen);
Het verbeteren van de effectiviteit (gericht op mensen);
Op termijn meer bezuinigingsmogelijkheden.
Vanaf 2008 zijn de gemeenten bezig geweest om te beoordelen of deze doelstellingen te realiseren zijn in de
bezwarenafhandeling van de drie gemeenten. Dit onderzoek heeft zich in eerste instantie gericht op de
oprichting van een gezamenlijke commissie en een gezamenlijk secretariaat (de ambtelijke ondersteuning
van deze commissie).

Het onderhavige voorstel heeft betrekking op:
1) het instellen van een onafhankelijke adviescommissie voor de bezwaarschriften in Valkenswaard; en
2) de oprichting van deze adviescommissie voor de bezwaarschriften in samenwerking met de andere
A2 gemeenten.
Deze adviescommissie wordt gevolgd door een gezamenlijk secretariaat. Aan een gezamenlijk secretariaat
wordt op dit moment invulling gegeven. Beide aspecten zijn onafhankelijk van elkaar te realiseren.

Doelstelling en beoogd effect
De instelling van een adviescommissie voor de bezwaarschriften in Valkenswaard zorgt voor onafhankelijke
toetsing van primaire besluiten en een grotere acceptatie van de beslissingen op bezwaar bij de inwoners van
Valkenswaard.
Motivering en argumentatie
Een adviescommissie voor de bezwaarschriften wordt ingesteld om de onafhankelijkheid van de behandeling
van de ingediende bezwaarschriften te verhogen. Door dit onafhankelijke advies wordt de acceptatie van de
burger van het besluit op het bezwaarschrift verhoogd. Voor burgers is het vaak goed om te zien dat ook de
gemeente zich moet verdedigen en verantwoorden bij de commissie. De huidige manier van horen roept bij
veel mensen vragen op; het kan de schijn van afhankelijkheid wekken. Bij ambtelijk horen, zoals dat nu in
Valkenswaard gebeurt, zit de burger tegenover (een vertegenwoordiger van) het bestuursorgaan. Bij een
onafhankelijke commissie daarentegen zitten bezwaarmaker en het gemeentelijk bestuursorgaan in een
gelijkwaardige positie. Naar verwachting zal door de verhoogde acceptatie het aantal beroepszaken dalen.
Een onafhankelijke bezwarencommissie kan door zijn onafhankelijke positie makkelijker een beleidstoetsing
op rechtvaardigheid uitvoeren dan een ambtelijk medewerker die in dienst is van de gemeente. Met een
interne ‘commissie’, met medewerkers die in dienst zijn van het college, kan dit lastiger zijn.
Daarnaast brengt een bezwarencommissie elk jaar een verslag uit over haar bevindingen. In dit verslag wordt
aandacht geschonken aan juridische zaken, maar ook aan beleidsmatige aspecten en dienstverlening. Door dit
signaal kan meer gericht en structureel de kwaliteit in de (primaire) besluitvorming worden verbeterd.
Tevens wordt door instelling van de commissie extra expertise in de vorm van specifieke juridische kennis in
huis gehaald.
Samengevat zijn de voordelen van een onafhankelijke bezwarencommissie de volgende:
1. De burger kan het bestreden besluit door een onafhankelijk orgaan laten toetsen;
2. Bij de commissie zitten bezwaarmaker en het gemeentelijk bestuursorgaan in een gelijkwaardige
positie;
3. Het horen door een onafhankelijk orgaan leidt doorgaans tot een grotere acceptatie van de beslissing
op bezwaar wat weer leidt tot een daling van het aantal beroepszaken bij de rechter;
4. Een onafhankelijke bezwarencommissie kan door zijn onafhankelijke positie makkelijker een
beleidstoetsing op rechtvaardigheid uitvoeren dan een ambtelijk medewerker die in dienst is van de
gemeente;
5. Door het jaarverslag van de commissie kan meer gericht en structureel de kwaliteit in de (primaire)
besluitvorming worden verbeterd;
6. Met een commissie kan specifieke juridische kennis in huis worden gehaald.
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Waarom in samenwerking?
De oprichting van een gezamenlijke commissie zorgt voor meer specialisatie in de commissie, doordat het
aantal leden van de commissie groter wordt dan het aantal leden dat een eigen gemeentelijke commissie zou
hebben. De leden kunnen dus gerichter worden ingezet. Dit waarborgt ook een goede kwaliteit van de
adviezen van de commissie.
Doordat het aantal leden van de commissie groter is, zullen gemakkelijker meer hoorzittingen gehouden
kunnen worden. Hierdoor wordt de doorlooptijd voor de afhandeling van bezwaarschriften bekort. Zo hoeft
niet gewacht te worden totdat een bijeenkomst van de commissie “vol” zit met hoorzittingen met zaken van
maar één gemeente. Als er op enig moment bijvoorbeeld maar één bezwaarschrift van de gemeente
Valkenswaard staat geagendeerd, zou het bij een eigen gemeentelijke commissie goed kunnen zijn, dat de
behandeling van dit bezwaarschrift wordt uitgesteld tot een later datum, waarop in een keer méér
bezwaarschriften kunnen worden behandeld. Bij een gezamenlijke commissie is de kans op een dergelijk
uitstel veel kleiner, omdat er naast een bezwaarschrift van Valkenswaard ook bezwaarschriften kunnen
worden behandeld van Cranendonck en Heeze-Leende.
Een ander voordeel van de samenwerking is dat de gezamenlijke commissie in de nabije toekomst kan
worden ondersteund door een gezamenlijk secretariaat. De samenwerking op ambtelijk gebied leidt tot een
betere dienstverlening en een vermindering van de kosten.
De commissie is een commissie op basis van artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht. De samenstelling,
werkwijze en bevoegdheden van de commissie en secretaris zijn vastgelegd in een gemeentelijke
verordening commissie bezwaarschriften zoals nu aan u voorligt ter aanbieding aan de raad. Er bestaat
overigens al een gezamenlijke commissie voor personeelszaken, dus dit onderwerp valt buiten het bereik van
dit voorstel en de voorgestelde verordening.
De commissie van advies voor de bezwaarschriften is een onafhankelijke commissie die adviseert over
bezwaarschriften die bij de gemeente worden ingediend. De commissie hoort de indieners van de
bezwaarschriften, eventuele derdebelanghebbenden en de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en
brengt vervolgens advies uit aan het bestuursorgaan.
In de huidige situatie hebben de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck een eigen commissie.
Valkenswaard werkt nog zonder commissie. De bestaande commissies werken met een kamer voor sociale
zaken en een kamer voor algemene zaken. Dit wordt door het voorstel niet anders. In de gemeente HeezeLeende werden over de afgelopen 3 jaar gemiddeld 110 bezwaarschriften behandeld door de commissie. In
de gemeente Cranendonck werden over de afgelopen 3 jaar gemiddeld 53 bezwaarschriften behandeld en in
de gemeente Valkenswaard 125 bezwaarschriften zonder commissie. In de huidige situatie betekent dat voor
de gemeenten met een commissie dat er ongeveer drie keer per twee maanden een hoorzitting wordt
gehouden. Door het grotere volume aan zaken kan bij een gezamenlijke commissie deze frequentie worden
verhoogd naar een of twee per week. Tevens betekent de samenvoeging dat er nieuwe commissieleden
worden geworven omdat Valkenswaard nog geen commissie heeft.
Door deze bezwaarschriften door een gezamenlijke commissie te laten behandelen, kunnen dus verschillende
schaalvoordelen worden bereikt.
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Indien er wordt gekozen voor een gezamenlijke commissie dan heeft dit, zoals vermeld, in ieder geval een
voordelig effect op de doorlooptijd van de bezwarenafhandeling doordat de frequentie van het aantal
hoorzitting wordt verhoogd naar minimaal een keer per week. Tevens krijgt de bemensing van de bestaande
adviescommissies een kwaliteitsimpuls door het selectief werven van extra juridische vakspecialisten in de
commissie. Ook onderlinge vervanging kan beter worden geregeld. De voordelen zijn dus meer kwaliteit en
kennis in de adviescommissie, meer hoorzittingen, onderlinge vervangbaarheid en een kortere behandeltijd.
Een consequentie van een gezamenlijke commissie is wel dat de hoorzittingen op een vaste locatie in een van
de drie gemeenten worden gehouden. Dit betekent dat de bezwaarmakers uit Valkenswaard en Cranendonck
en Heeze-Leende naar een vooraf aangewezen locatie zullen moeten komen om een hoorzitting bij te wonen.
Voor het gros van de bezwaarmakers zal dit geen probleem zijn. Het voorbeeld van de samenwerking bij
Werk en Inkomen leert dat dit geen belemmering is voor een goede dienstverlening. Deze in Valkenswaard
gehuisveste samenwerking bedient al zonder problemen enige jaren ook burgers uit Cranendonck, HeezeLeende en Waalre bij werk- en inkomensgerelateerde zaken zoals bijvoorbeeld bijzondere
bijstandsaanvragen.
In de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau en in de gemeenten Asten en Someren en in de gemeente
Woerden (als opdrachtnemer voor verschillende regiogemeenten) wordt reeds gewerkt met een gezamenlijke
commissie. Navraag bij de secretarissen van de commissies leert dat dit systeem naar tevredenheid werkt en
dat er weinig tot niet wordt geklaagd over de langere reistijd.
Het is wel zaak om er zorg voor te dragen dat de burger zo weinig mogelijk last heeft van het feit dat de
hoorzitting mogelijk niet in de eigen gemeente zal worden gehouden. Daarom vragen we u om in te stemmen
met de volgende criteria waaraan de gekozen locatie dient te voldoen.
1. De locatie dient voor de burgers uit Valkenswaard goed bereikbaar te zijn.
2. Iedere burger uit Valkenswaard dient in de gelegenheid te worden gesteld om de zitting bij te wonen.
3. De locatie dient representatief te zijn.
Nadat en indien de raad heeft ingestemd met de gestelde criteria zal zij middels een raadsinformatiebrief
worden geïnformeerd over de gekozen lokatie.
De commissieleden
Een ander aspect waar de raad zich over zal moeten uitspreken is het profiel van de leden van de commissie.
De commissie zal gedeeltelijk bestaan uit de leden van de reeds bestaande commissies in Heeze-Leende en
Cranendonck maar wordt aangevuld met nieuwe leden. Het profiel van de commissieleden bepaalt mede de
invulling die de commissie aan haar rol zal geven. Vandaar dat het goed is om vooraf enige criteria op te
stellen. Vooraf enige overwegingen hierover.
Maatschappelijke betrokkenheid: de burger die bezwaar maakt doet dit niet voor niets. Hij heeft een
probleem met een door de gemeente genomen besluit en dit kan afhankelijk van het besluit verregaande
gevolgen hebben. Deze burger dient respectvol, begripvol en integer te worden gehoord. Om dit mogelijk te
maken dient een commissielid zich in te kunnen leven in de situatie van de burger.
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Juridisch: De kaders waarbinnen wordt geadviseerd zijn juridisch van aard. Een advies buiten de wettelijke
kaders mag de gemeente niet opvolgen. Verder kan door juridische kennis de kwaliteit van de advisering
stijgen. Het is derhalve van belang dat een commissielid jurist is.
Het bovenstaande leidt in ieder geval tot de volgende criteria:
1. Een commissielid is aantoonbaar maatschappelijk betrokken.
2. Een commissielid is jurist.
Alternatieve geschillenoplossing
Vanaf september 2011 zullen de bezwaarschriften afgehandeld worden conform een nieuw werkproces. In
dat werkproces zit een aspect dat hoewel zij strikt genomen los staat van de vorming van een gezamenlijke
commissie hier toch besproken dient te worden.
Bij ieder daarvoor geschikt binnengekomen bezwaarschrift zal de secretaris van de commissie proberen een
oplossing te zoeken buiten de juridische procedure. De secretaris zal door middel van een onderzoek waarbij
zowel de bezwaarmaker als de vakafdeling worden betrokken een niet-juridische oplossing voor het geschil
bevorderen. Gelet op de tijd die sowieso verstrijkt tussen de binnenkomst van een bezwaarschrift en de
hoorzitting leidt dit niet tot een langere behandeltermijn tenzij bezwaarmaker hiermee instemt.
In de afgelopen jaren is gebleken dat het aantal binnengekomen bezwaarschriften gestaag daalt. Door middel
van de bovenstaande werkwijze hopen wij de daling een nieuwe en sterkere impuls te geven.
Borging samenwerking
In de voorliggende verordening wordt de samenwerking geborgd door het onderstaande artikel.
Artikel 3 Samenwerking
1.
De commissie vormt onderdeel uit van de samenwerking tussen de gemeenten Cranendonck, HeezeLeende en Valkenswaard.
2.
De commissie neemt kennis van en adviseert over de bezwaarschriften van de gemeenten
Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard.
Indien de samenwerking eindigt, dient dit artikel en derhalve de verordening te worden aangepast.
Het college is bevoegd tot benoeming van de commissieleden. Een commissielid dient door alle drie de
colleges te worden benoemd om zitting te nemen. Een commissielid wordt benoemd voor vier jaar en kan na
deze periode worden herbenoemd. Een commissielid mag niet werkzaam zijn voor een van de drie
gemeenten ten einde de onafhankelijkheid van de advisering te waarborgen.
Gezamenlijk secretariaat
De gezamenlijke commissie kan nog beter functioneren door ook de secretarissen van de drie gemeenten
samen te laten werken. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld intergemeentelijke vervanging en juridische
specialisering worden bereikt. Momenteel is er een projectgroep (van de secretarissen van de commissie) een
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voorstel hiervoor aan het uitwerken. Aan uw college zal nog dit jaar een voorstel worden voorgelegd. De
invulling die aan de samenwerking kan worden gegeven is nog niet duidelijk. Desalniettemin kan het
onderhavige voorstel los worden gezien van deze ontwikkeling. Toch is het goed om even vooruit te lopen
op deze ontwikkeling omdat zij onlosmakelijk verbonden is met de kwalitatieve verbetering van de
bezwarenafhandeling en de kosten daarvan.
Op dit moment wordt door de medewerkers zelf een voorstel uitgewerkt waarbij de inzet is om de commissie
te ondersteunen op de locatie waar zij zal worden gehuisvest. Dit houdt in dat de medewerkers van drie
gemeenten in staat zijn om elkaars werk over te nemen en zich te specialiseren op de diverse vakgebieden.
Dit zorgt voor een betere kwaliteit en een betere continuïteit van de bezwarenafhandeling en dus de
dienstverlening. Door efficiënter te werken kunnen tevens de kosten worden verminderd. Hierover meer in
de financiële paragraaf.
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Dit voorstel wordt behandeld in de raadsvergadering van 29 juni 2011. Na vaststelling van de verordening in
Valkenswaard zal het bestuurlijk traject in de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck worden ingezet.
Daarna kunnen de nieuwe commissieleden worden geworven. Tevens worden in deze periode de
vakafdelingen voorbereid op de nieuwe werkwijze.
)
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Voor de gemeente Valkenswaard zijn er in eerste instantie meerkosten verbonden aan het voorstel. In de
huidige situatie worden de bezwaarschriften ambtelijk afgehandeld en worden er dus geen vergoedingen
uitbetaald aan commissieleden. In de nieuwe situatie dient de gemeente een budget beschikbaar te stellen van
waaruit deze vergoedingen worden betaald.
Het aantal bezwaarschriften is bepalend voor het aantal hoorzittingen. Per hoorzitting dient er een
vergoeding te worden betaald aan de commissieleden. De kosten van de commissie bedragen bij een aantal
van 125 bezwaarschriften maximaal € 15.000,-.
De kosten zullen in werkelijkheid echter lager uitvallen vanwege de volgende redenen.
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1. Het aantal bezwaarschriften heeft al een aantal jaar een dalende trend.
2. Door de toepassing van mediationvaardigheden komen er minder zaken voor de adviescommissie.
3. Indien de ambtelijke ondersteuners van de commissies uit de drie gemeenten worden samengevoegd
zal dit leiden tot een kostenreductie.
De kosten voor de commissie bedragen concluderend € 15.000,- en kunnen afhankelijk van toekomstige
samenwerking dalen naar € 5.000,-. Deze structurele kosten van € 5.000 tot € 15.000,- voor de jaren 2012 en
verder zullen door uw raad moeten worden opgenomen in de begrotingen voor 2012 en verder.
De commissie start op 1 september 2011. Dit betekent, dat er in 2011 ook kosten zullen zijn. Deze worden
berekend op € 5.000. Wij stellen voor deze kosten beschikbaar te stellen via vacatureruimte team AMO,
cluster JZ.
Doorberekening
De gemeente waar de commissie is gehuisvest zal in eerste instantie de vergoedingen uitbetalen. Aan het
einde van ieder jaar worden deze kosten naar rato doorberekend. Per hoorzitting wordt gekeken naar de
gemeenten die een of meer bezwaarschrift(en) hebben ingebracht. De rekening wordt dan verhoudingsgewijs
verdeeld. Dit houdt in dat iedere gemeente alleen voor zijn eigen bezwaarschriften betaalt. Een daling van
het aantal bezwaarschriften betekent dus een daling van de kosten.
+

Vaststelling van de verordening zal conform de wettelijke eisen worden gepubliceerd. Verdere communicatie
zal in overleg met de andere A2-gemeenten gebeuren.
Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.
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drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Concept-Verordening commissie bezwaarschriften.
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Plan van aanpak;
Projectplan
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