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Verordening Algemene commissie bezwaarschri|en 2004
De raadi het college en de burgemeester van de qemeente Weesp;
iedet voos zoveel het hun bevoegdheden betreft;
gezien het voorstel van het college;
gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet',
b Iuiten vast te stellen de volgende verordening:
es
Verordening Algemene commissie bezwaarschrioen 2004
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze verordening wosdt vesstaan onder:
a. verwerend orgaan: bestuu|orgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;
b. cnmmissie: vaste algemene commi|sie vap advies v4or de bemaarschriqeh.
c. wet: Algemene Wet Bestuursrecht',
d. college: burgemeester en wethouderz.
Artikel 2 Inleidende bepaling commissie
1. Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwarqn tegen besluiten
kan de raad, het dollege en de burgemeester.
2, De commissie is niqt bevoegd ten aanzien van bezwaarschriûen diê zijn ingediend
tegen besluiten:
@. op grond van een wettelijk voorschsiû inzake belastingen of de Wet waardering
onroerende zaken;
b. inzake de rechtspositie van ambtenaren van Weesp.
Artikel 3 Samenstelling van de commissie
1. De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee Ieden.
2. De Qoorzitter en de Ieden wôrden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.
3. De commissie regelt de vervanging van de voorziûer.
4. De voocitter en de Ieden van de commissie kunnën geen deel uitmaken van of
werkzaam zijn onder de veran|oordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente
V|eebp.
Artikel 4 Secretari|
1. De secretaris van de commis|ie is een doör het college aangewezen functionati|.
2. Het college wijst tevens een of meer plaatsvewangers van de secretaris aan.
Artikel 5 Zittingsduur
1. De voorzitter eh de Ieden van de commissie treden
af op de dag van het aftreden van de
raad en kunnen terston| worden herbenoqmd.
2. De voocitter en de Ieden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen.
3. De aftredende voorzitter en de aftredende Ieden van de commissie blijven hun functie
vervullèn totdat in de opvolging is voorzïen.
Artikel 6 Ingediend bezwaarschri|
1. Op het ingediende bezwaarschrih wôrdt de datum van ontvahgst aangetekend.
2. Het bezwaarschriq met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in
handen van de commissie gesteld.
NieuwstraAt 70a Postbus 5099 1380 GB Weesp Tel. (0294) 491 391 Fax (0294) 414 251
Wllt u bi| bean|oording datum en kenmerk van deze brief vermelden.
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Artikel 7 Uëoefening bevoegdheden
De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde adikelen van de Awb wnrden voor de
toepassing van deze vetordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie:
a. artikel 2:1 , tweede lid;
b. artîkel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;
c. artikel 6:17, voocover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling
doos de commissie;
d. artikel 7:4, tweede Iid;
e. adikel 7:6, vierde Iid.
Artikel 8 Vooronde|oek
1. De voorzitter vah de commi|sie is bevoegd redhtstreeks alle gewûnste inlichtingen in te
winnen of te Iaten inwinnen.
2. De voorzitter kan ùit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen
advies of inliçhtingen inwinnen of laten inwinnen en hen zo nodiq uitnodigen daartoe op
de hoocitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging
van het cpllege vereist.
Artikel 9 Hoorzi|inq
1. De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de
belanghebbenden en het veswerehd otgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door
de commissie te Iaten horen.
2. De voorzitter beslist over de toepassing van adikel 7:3 van de wet.
3. Indien de voorzittes op grond van het |qede Iid besluit of te zien van het horen, doet hij
daarvan mededeling aan de belanghebbenden en middels het advies aan het verwerend
Orgaan.
Artikvl 10 Uitnodiging zi|ing
1. De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee
weken voor de zitting schriqelijk uit.
2. Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend
orgaan onder opgaaf van redenen de voocitter verzoeken het tijdstip van de zitting te
wijzigen.
3. De beslissing van de voocitter op dit vecoek wordt uiterlijk een week voor het tijdstip
van de zi|ing aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.
4. De vôorzitt|r is bevoegd in bijzondêr: om|tahdigheden af te wijken of afwijking toe te
staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het dqrde lid.
Artikel 11 Quorum
Tenzij door de commissie toepassing is gegeven aan adikel 7.13 Iid 3 tweede volzin van de
wet, is voor het hopden vah een zitting veseist dat minimaal twee Ieden, onder wie in elk geval
de voocitter, of zijn plaatsve|anger, aanwezig zijn.
Artikel 12 Niet-deelneming aan de behandeling
De voorzitt|r en de Ieden van de commissie nemen niet dêel aan de behandeling van een
bezw|arschriq indien daarbij hun onpadijdigheid in het geding kan zijn.
Artikel 13 Openbaarheid zitting
1. De zitting van de commissie is openbaar.
2. De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de
aanwezige leden het nodig oordeelt.
3. Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich
tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.
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Artikel 14 Schriftelijke verslagle|ging
1 , Het verslag als bedoeld in adikel 7:7 van de wet vermeldt de hamen van de aanwezigen
en hun hoedanigheid.
2. Het verslag houdt een zakelijke vermelding ih van wat over en weer is gezegd en wat
verder ter zitting is voorgevallen.
3. Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond, of indien
belanghebbenden, respectievëelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid
k het verslag hièrvan meldipg.
zijn gehoord, maa t
4. Het vetslag verwijàt naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag
kpnnen wordqn gehecht.
5. Het verslag wordt ondedekend door de voorzitter en de secretaris van de cpmmissie.
Artikel 15 Nader onderzoek
1, Indieh na afloop vân de zitting maas voordat het advies wordt opgesteld, nader
onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen
van de commissie dit ondecoek laten houden.
2. De uit het nader ondecoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de Ieden van de
commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.
3. De Ieden van de commissie, het verwerend orgaan en de belânghebbenden kunhen
binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voocitter van de
cömmissie een verzôek richten tôt het beleggen van een nieuwe hooci|ing. De
voorzitter beslist op zo'n verzoek.
4. Op een nieuwe hoocitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben
op de hopcitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
Artikel 16 Raadkamer en advies
1. De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te
bsengen advies.
2. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.
3. Indien bij een stemming de stemmen st|ken, beslist de stem van de vooszioer.
4. Van een minderheidsëstand' punt wordt bij het advies melding gemaakt indien die
minderheid dat verlangt.
5. Het advïes is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het
bezwaarschsii.
6. Het advies wordt door de voocitter en de secretasis van de commissie ondedekend.
Artikel 17 Uitbrengen advies en verdaging
1. Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in adikel 14 en
eventueel door de commisbie ontvangep nadere informatie en nader verslag, tijdig
uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschriq dient te beslissen.
2. Indien haar het oordeel van de voocitter van de commissie de termijn van 10 weken, als
bedoeld in adikel 7:10, eerste Iid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens
het uitbrengen van een advieb en hût nemen vah een beslissing, vecoekt hij het
verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen.
3. Van een besluit tot verdaging ôntvangen de commissie en de belanghebbenden een
afschri|.
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Artikel 18 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes
weken na de datum van haar bekendmaking.
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Adikelsgewijze toelichting op de Verotdening Aljemene commissie bezwaarschriopn
2004 en de Verordening Commissie bemaarschrl|en ambtenarenzaken 2004.
In de aanhêf van de fegelgeving is bepaald dat de bestuursorganen van de gemeente, de raa|,
het college en de burgemeester, iqder voor zover het hun bevoegdheden betreft, beslujten de
verordeninëg vast te stellen. Op deze manier is het mogelijk dat de bestuursorganqn samep een
en dezelfde commissi'e instellen om te adviseren op bezwaren tegen be|luiten van de raad, het
college en de burgemeester. De ondedekening gebeklrt derhalve eveneens dnor de drie
bestuursosgânen.
Deze toelichting geeft nadere uitleg
van de adikelen/bepalingen
indien daar aanleiding toe is.
Artikel 1 Begripsbepaling
Dit adikel bevat enige, veel voörkomende begripsbepalingen, doch is niet uitpu|end bedoeld.
De intentie is voornamelijk om in de veror|eninq kort en bondig te knnnqn zijn, zonder dat de
duidelijkheid in het geding komt.
Artikel 2 Inleidende bèpaling commissie
In het tweede Iid wordt aangegeven over welkê bezwaarschriq|n de commissie zal adviseren.
In de Verordening Algemene commissie bezwaarschriqen 2004 is opgenomen dat de Algemene
commissie zal advi|eren over alle bemaatschriqeh tenzij d|ze zijn ingediend tegen besluiten
inzake belastingen, de Wet waardering onroerende zaken en de rechtspoisitie van ambtenar4n
van Weesp. In de Verordening Commissie be|aarsch|qen ambtenarenzaken 2004 is
opgenomen dat deze commissie alleen a|viseert over bezwaren inzake de rechtspositie van
ambtenaren van Weesp.
Artik|l 3 Samenstelling van de commissie
In het eerste Iid wordt de minimale omvang van de commissie bepaald. In de praktijk
zijn/word|h bij de Algemene commissie vier Ieden en een voocitter benoemd en vindt door de
Iqden roulatie plaats voor wat betreft het bijwonen van zittingen. Op dîe manier wordt |necijds
een binding met de commissiè in stand gehouden en is tevens continuiteiv vervanging goed
gewaarborgd. Aangezien de Commissie ambtenarenzaken veel minder zaken heeft te
behandelen worden bij deze commissie, naast de voocitter, twee Ieden benoem|.
Doot de bepaling in het tweede lid delegeren de detbetre|ende bestuursorganen de
benoeming van commissieleden aan het college, dit is vooral praktisch en sluit goe| aan bij de
algemene rol van de bestuursorgan|n in het duale tijdpesk .
Artikel 4 Secretaris
Hoewel in de Awb nergens over een secretaris wordt gesprokqn, is hqt gebruikelijk dat een
commissie beschikt over een secretarià ter ondersteuning van de wer|aamheden. Naast
algemenq ondersteuning dient de secretaris tevens als vraagbaak voor de commissie op hêt
terrein van de specifieke regelgeving en jurisprudentie. Ook zal de secretaris in de praktijk in
opdracht vân de vôôrzitter uitvôering geven aan diverse bevoegdheden zoals o.a. bedoelt in de
artikelen 7, 8, 9,10 en 15 van de verordeningen.
Artikel 5 Zi|ingsduur
Een Iid kan bij zijn ontslag zelf het tijdstip van dat ontslag bepalen. Het kan pok een Iater tijdstip
kiezen om zodoende eventueel nog bij de afhandeling van lopende zaken betrokken te kunnen
zijn. De bep|ling van het derde Iid is van orde. Een ontslagnemend Iid kan niet gedwongen
wôrden ook feitelijk de functie te blijven vervullen.
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Artik|l 6 Ingediend bezwaarsçhri|
Dit artikel spreekt voor zich.
In de wet wordt uitgebreid aandàcht geschonken aan de wi|ze waarop een bezwaarschriq
t
ingediend moet wordqn en de daarmee samenhangende ontvankelljkheidgvragen.
Artikel 7 Uitoefening bevoegdheden
Het gaat hier om zaken al$: het verlangen van een schsiqelijke machtiging van een
gemachtigde, het stellen van een termijn waarbinnen een bezwaarde een verzuim (m.b.t. het
yindienen vah het bêzwaar) kan herstelleh en dergélijke.
De wetgever heeft hef uit praktische ove|egingen mogelijk gemaakt deze (tussenlbeslissingen
aan de voorzitter te Iaten.
Artikel 8 Vooronde|oek
Het spreekt voor zich dat de voocitter van de commissie er zorg voor dient te dtagen dat al het
noodzakelijke wordt gedaan om de behandeling van het bezwaarschriq genoegzaam voor te
berbiden. Dat geldt zowel int|tn bij de gemeente - hij krijgt de bevöegdheid alle gewenste
inlichtingen in te winnen - als extern. Zo moet het bijvoorbeeld moqelijk zijn om met de
bezwaarmaker in contact te treden om nadere informatie in te winnen of om bij kennelijke nietontvankelijkheid de bezwaarmaker in overweging te geven het bezwaârschri| in te trekkenr
De activiteiten van de commissie of haar voorzitter bij de. voorbereiding van de te behandelqn
zaken kunnen kosten meebrengen. Het inschakelen van externe deskundigen zal bijvoorbeeld
kosten mee kunnen brengen. Deze kosten komen ten laste van de |emeentebe|roting, Om
deze rûden is in deze bepaling voor de kosten voor getuigen of deskundigen een machtiging
vooraf ge'i'ntroduceerd. Uiteraard mag het niet zo zijn dat het cöllege door zo'n toetsing het werk
van de commi|sie frustreed en haar onafhankelijke positie daardoor aantast.
Artikel 9 Hoorzi|ing
Dit artikel spreekt voçr zichzelf.
Artikel 10 Uijno|iging zitting
Ingevolge het eerste Iid van deze bepaling wordt ook het verwerend orgaan uitgenodîgd voor de
zitting. Het is van grobt belang dat dit osgaan zich ook ter zitting Iaat vedegenwoordigen,
Daarmee kan worden voorkomen dat, vanwege de inbreng van bemaarmaker, een eenzijdig
beeld ohtstâat. Voods is het vôor een externe commissie van groot belahg om van bestuurlijke
zijde te vernemen hoe eep beslissing tot stand is gekomen. Tevens kan een toelichting namens
het bestunrsorgaan eventueel veshelderend Werken voos de bezwaarde. Op deze wijze wordt
een bijdrage geleverd aan de zogenaamde ''zee|erking'' (koorkomen van onnedige procedures
bij de rechtbank) van de bezwarenprocedure.
Artikel 11 Quorum
Voor eenvoudige zaken kan de commissie het horen aan de voocitter of een Iid vah de
commissie overlaten. Indien hiertoe niet is besloten, dient te worden voldaan aan het vereiste
qunsum. De hoocitfing kan doorgang vihden als er minimaal twee leden (Faasonder de
voorzitter of diens plaatsvewanger) aanwezig zijn. Op deze wijze kan bij onve|achte
verhindering vah de voofzitter of de Ieden de hoocitting toch dôorgang vinden.
Artikel 12 Niet-deelnemi|g aan de behandeling
Dit artikel behoeft geen tnelichting.
Artik|l 13 Openbaarheid zitting
Hier is vastgqlegd dat een hoorzitting in principe in het openbaar plaatsvindt. Uitonderingen
op deze regel blijven mogelijkr bijvoorbeeld indien bijzonder p.er.soonlijke zaken van familiaire,
medische of financiële aard of andere zaken met een vedrouwelijk karakter aan de orde komen.
De zitting dient te worden onderscheiden van de beraadslaging van de commissie, die
'ingevolge adikel 16 van de verordening achter gesloten deuren plaatshee|.
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Artikel 14 Schriftelijke ve|laglegging
Adikel 7:7 van de wet veteist dat van het horen eèù verslag wordt gemaakt. De wijze waarop en
de inho||elijke verqisten aan het verslag worden niet door de wet geregeld. Wel zal uit het
verslag duidelijk moeten blijken wie namens welke padij aanwezig was en wat door hen naar
voren is gebracht.
Gezien de betekenis van de ho|citting in het Rades van de besluitvo|ing over het bezwaar,
Iigt het voor de hand dat het verslag van de zitting uiterlijk gelijktijdig met de beslissing op hei
bezwaar âan belanghebbehden wordt toegezonden.
Artikel 15 Nadee ondecoek
Een nader onderzoqk kan feiten of omstandigheden aan het Iicht brengeh die op het moment
van de zitting nog niet bekend waren. Dit kan aanleiding zijn om belanghebbenden en het
verwerend otgaan opnieuw te horen. De onderhavige bepaling voorzi|t in de mogelijkheid dan
een nieuwe zitting te houden.
In artikel 7:9 van de wet wordt bepaald dat indien na nader ondecoek feiten of omstandigheden
bekend wordep die voor de beslissing op bezwaar van aanmerkelijk belang kunnen zijn, dit aan
belanghebbendqn wordt gemeld. Zij worden volgens de wet opnieuw in de gelegenheid gesteld
te wosden gehoord (rechtsbeginsel hoor en wederho.or). Is de nieuwe infosmatie niet van
aanmerkelijk belang dan kan er voor gekozen worden om de belanghebbenden |chriqelijk te
Iaten teageren.
Na een hoorzi|ing gehouden telefoongesprekken kunnen gezien wnrden als nader onderzoek
(Nàtiônal: ombudsman 9 juli 2001, AB 2001/263).
Artikel 16 Raadkamer en advies
Het horen kan plaatsvinden door een niet-voltallige commissiû (zie onder 11)', de adviseting
dient plaats te vinden door een commissie die voldoet aan de eisen van adikel 7:13 eerste lid,
. !.
onder a van de wet. Hoe dit advies tot stand komt, is niet vôorgeschreven. Schriqelijke
consultatie is mogelijk (CRVB 21 oktober 1999, AB 2000/42 en Rb. Haarlem sjanuari 2001,
ongepubliceerd, zaaknpmmer Awb 00/8620 en 00/8621).
Advisering door enkel de voorzitter of een Iid van de commissie is in strijd met adikel 7:131
eesste Iïd, onder a van de wet (Ràad van State, Afdeling bestuursrechtspraak 19-10-98, JB
1998/257).
Artikel 17 Uitbrengen advies
Volgens artikel 7:13, zesde Iid van de wet maakt in de bezwaarschrioprocedure het verslag van
de hoocitting deel uit van het advies van de commissie en wordt het schrxelijk uitgebracht.
De beslistermijn bedraagt ingevolge adikel 7:10 van de wet 10 weken, behoudens in het geval
van opschoding of wanneer van de mogelijkheid tot vesdaging gebruik wordt gemaakt. De
verordening verlangt van de voorzitter van de commissie dat, wanneer hij verwacht dat de
termijn van 10 weken niet wordt gehaald, hij tijdig het bestuursôrgaan verzoekt de beslissing op
het bezwaar te verdagen.
Het besluit tot verdaging is een zal aan belanghebbendeh bekendgemâakt moeten Worden door
hen een afschrift van het verdagingsbesluit zenden.
Artikel 18 Inwerkingtreding
In verband met de inwerkingtreding van de Tijdelijke referendumwet (Trw) op 1 januari 2002 is
gekozen voor een termijn van zes weken. De Ttw bepâalt in adikel 22 dat een verofdening (een
algemeen verbindend voorschriq) niet eerder in wetking treedt dan zes weken na |e
bekendmaking van het besluit. Deze termijn hangt hiermee samen: na bekendmaking van de
verordening en de mededeliàg dat over deze verordening een referendum gehbuden kan
worden, kan een verzoek tot het houden van een referendum worden ingediend. Het college is
op grond van de Trw gehouden tot het bekêhdmaken van dezë bësluiten. Op grond van de Trw
is de gemeente verplicht om een rqferendum te orqaniseren over een verordening indien
voldoende kiesgerechtigden een verzoek tot het houden van een referendum indienen.
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