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Onderwerp : kennisnemen jaarverslag Commissie bezwaarschrift en vaststellen Verordening 
Commissie bezwaarschriften

Voorgestelde beslissing:

1. Kennisnemen van het jaarverslag van de Commissie bezwaarschriften 2013.
2. Vaststellen van de Verordening Commissie bezwaarschriften. 

Aanleiding
De Commissie bezwaarschriften heeft onlangs het jaarverslag over 2013 uitgebracht. In het jaarverslag staat 
het aantal bezwaarschriften, de advisering van de Commissie, de besluitvorming en de doorlooptijd van de 
bezwaarschriften. 
In 2013 zijn de Commissies van de gemeente Oude IJsselstreek en Doetinchem begonnen met de 
samenwerking. Ook vanwege de ontwikkelingen op het terrein van sociale wetgeving is het noodzakelijk om 
ook de kamerindeling van de Commissie aan te passen. In de gemeente Doetinchem wordt gewerkt het 
verschillende kamers, te weten de algemene en de sociale kamer, terwijl in onze gemeente geen 
kamerverdeling is. 

Wat wordt met beslissing bereikt
• De Commissie bezwaarschriften voldoet met dit jaarverslag aan haar verantwoordingsplicht over de 

ontvangen bezwaarschriften in 2013. 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1. Het jaarverslag bevat bestuurlijk relevante informatie
In het jaarverslag wordt ingegaan op het aantal ontvangen bezwaarschriften in 2013. Daarnaast 
staat in het jaarverslag wat de Commissie heeft geadviseerd en wat de uiteindelijke beslissing op 
een bezwaarschrift was. Hieruit blijkt of de genomen beslissing op juiste wijze tot stand is gekomen. 
Daarnaast zijn ook de doorlooptijden van de bezwaarschriften bekeken. 

2. Er zijn geen aanbevelingen opgenomen in het jaarverslag
De Commissie heeft geen aanbevelingen opgenomen in het jaarverslag. De reden hiervoor is dat 
de samenwerking met Doetinchem het afgelopen jaar gestalte heeft gekregen en dat dit het 
komende jaar verder uitgewerkt zal worden. Daarnaast stelt de Commissie dat aan de 
aanbevelingen van de afgelopen jaren zeer behoorlijk aandacht is geschonken in de organisatie. Zo 
gaan de nota’s van heroverweging mee met de uitnodiging en wordt de Commissie op de hoogte 
gehouden van de voortgang van procedures. 

3.  
4. Pilot samenwerking gemeente Doetinchem

Er loopt sinds juli 2013 een pilot voor de samenwerking van Commissies voor bezwaarschriften van 
de gemeente Doetinchem en onze Commissie bezwaarschriften. Doel van deze samenwerking was 
om meer de continuïteit van de processen van bezwaar te borgen, de kwaliteit te delen en meer 
kostenefficiënt te werken. De ervaringen zijn zowel bij de beide commissies als secretariaten erg 
positief. De commissies zullen per 1 januari 2015 definitief samengevoegd zijn. Het is daarbij van 
belang dat beide gemeenten dezelfde werkwijze hanteren, zodat de huidige verordeningen voor de 
bezwarencommissies op elkaar zijn afgestemd. Deze afstemming, met name de kamerindeling en 
de redactie van de verordening, is verwerkt in de nieuwe verordening.

5. Ontwikkelingen op het terrein van sociale wetgeving
Per 1 januari 2015 treden er de nodige veranderingen op in het sociaal domein. In de nieuwe 
verordening wordt voorgesteld om per 1 januari 2015 naast een algemene kamer, een kamer in te 
stellen voor uitkeringen, een kamer voor zorg en een kamer voor jeugd. Hierbij dient de 



kanttekening te worden gemaakt dat het wenselijk is om een bezwaarschrift op het gebied van het 
sociaal domein integraal te beoordelen en niet de aandacht te leggen op één specifiek onderdeel. 
Om dit, doordat verschillende kamers worden ingesteld, te voorkomen, zal er voldoende expertise 
van de verschillende gebieden in elke commissie dienen te zitten. Hier zal bij de werving rekening 
mee dienen te worden gehouden.

Kosten, baten, dekking
Het vaststellen van de verordening brengt geen directe kosten met zich mee. Wel zal de komst van in eerste 
instantie meerdere kamers meer kosten voor de bezwarencommissie met zich meebrengen, zoals 
presentiegeld en reiskosten.

Uitvoering

Planning
• De Verordening Commissie bezwaarschriften zal op 1 januari 2015 in werking treden. 

Communicatie/participatie
De Verordening Commissie bezwaarschriften zal bekendgemaakt worden in het Gemeenteblad via 
www.overheid.nl. Om burgers ook op andere wijze kennis te laten nemen van de verordening zal deze 
eveneens gepubliceerd worden op de gemeentepagina’s van de Gelderse Post.

Burgemeester en wethouders,
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