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Voorstel:
De Verordening commissie bezwaarschriften vaststellen.
 
 
Inleiding:
Op 14 januari 2010 heeft de VNG een ledenbrief uitgebracht, waarin werd gewezen op de wijziging van 
een viertal modelverordeningen. Eén van die vier verordeningen betreft de Verordening commissie 
bezwaarschriften. In de brief van de VNG is aangegeven dat de verordeningen niet ingrijpend gewijzigd 
zijn. De verordeningen zijn door de VNG wel kritisch doorgenomen, waar nodig verduidelijkt en de 
toelichtingen zijn geactualiseerd.      
 
Vanuit het oogpunt van juridische kwaliteitszorg is een bepaling in de verordening opgenomen, waarin 
geregeld wordt dat de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften jaarlijks een verslag uitbrengt 
over haar werkzaamheden in het voorgaande jaar. 
 
Beleidskader en rol gemeente:
Eind 2008 is door het DT de startnotitie juridische kwaliteitszorg vastgesteld. In deze startnotitie is een 
planning opgenomen voor werkzaamheden die op het gebied van juridische kwaliteitszorg uitgevoerd 
worden. Eén van de werkzaamheden die voor 2009 op planning stond, was dat de uitkomsten van 
juridische procedures beter inzichtelijk moeten worden gemaakt richting de medewerkers, zodat hieruit 
lering kan worden getrokken voor het voeren van soortgelijke procedures. 
 
Door het DT is vastgesteld dat de uitkomsten van bezwaarschriftenprocedures inzichtelijk gemaakt kunnen 
worden door het uitbrengen van een jaarverslag door de commissie voor de behandeling van 
bezwaarschriften. Doordat het DT geen bestuursorgaan is waaraan de commissie adviseert, is het zaak 
dat het uitbrengen van een jaarverslag vastgelegd wordt in een verordening, zodat de wens van het DT 
ook bestuurlijk verankerd is. In de modelverordening van de VNG is nu ook voor het eerst een bepaling 
opgenomen over het uitbrengen van een jaarverslag door de bezwaarschriftencommissie, met name omdat 
dit in veel gemeenten al vaste praktijk is.  
 
Naast dat het uitbrengen van een jaarslag vanuit het oogpunt van juridische kwaliteitszorg wenselijk is, is 
het een normale gang van zaken dat een adviescommissie jaarlijks een verslag uitbrengt aan de 



 
 
 

  

 
   

 

bestuursorganen. Op deze wijze kan de commissie verantwoording afleggen over haar werkzaamheden 
die zij in een bepaald jaar heeft verricht. Door dit vast te leggen in de verordening wordt het afleggen van 
deze jaarlijkse verantwoording verzekerd.  
 
Doordat de geldende verordening toch moest worden aangepast om het uitbrengen van het jaarverslag te 
formaliseren, is de geldende verordening ook kritisch doorgelopen aan de hand van de herziene 
modelverordening van de VNG. Dit heeft niet tot verdere noemenswaardige wijzigingen geleid, behoudens 
enkele tekstuele aanpassingen. Hierdoor en omdat voor het eerst een toelichting aan de verordening is 
toegevoegd, wordt wel de gehele verordening ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. 
 
Alternatieven:
Het alternatief is de verordening niet aan te passen. Hierdoor zal niet jaarlijks een verslag door de 
commissie worden uitgebracht (tenzij de commissie dit uit eigen beweging doet) en zal de geldende 
verordening blijven bestaan. 
 
Financieel kader:
Geen.
 
Communicatie:
Bekendmaking van de nieuwe verordening door plaatsing in het gemeenteblad (na vaststelling). 
Publicatie in KernPUNTEN.
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
mr. W.P.M. Urlings drs. H. Zwart 

 


