
Aan de raad, 

  

Onderwerp: _ Verordening commissie bezwaarschriften 2012 

  

  

Voorstel: De verordening commissie bezwaarschriften 2012 vaststellen onder 

gelijktijdige intrekking van de verordening commissie bezwaarschriften 2009, 

vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 30 juni 2009     
  

SAMENVATTING 

Voorgesteld wordt om de Verordening commissie bezwaarschriften 2009 op twee punten aan 

te passen: 

1. Een aanpassing die ziet op de verslaglegging waardoor het mogellijk is van een hoorzitting 

een digitale geluidsopname te maken. 

2. Een aanpassing die ziet op de wijziging van de wettelijke termijn (verplichtend op grond 

van een wijziging in de Algemene wet bestuursrecht). 

VOORGESCHIEDENIS 

In de vergadering van 30 juni 2009 is de Verordening commissie bezwaarschriften 2009 vast- 

gesteld. Door nieuwe inzichten en in verband met een wetswijziging van de Algemene wet 

bestuursrecht ten aanzien van de beslistermijnen in de bezwaarprocedure wordt een aan- 

passing van deze verordening voorgesteld. 

WETTELIJKE GRONDSLAG 

Gemeentewet en Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). 

INHOUD VOORSTEL 

1A Wat willen we bereiken? 

De nieuwe verordening maakt het mogelijk een digitale geluidsopname van de hoorzitting te 

maken, waardoor efficiënter kan worden gewerkt door de commissie. Voorts wordt een 

wijziging van een wettelijke termijn doorgevoerd in de verordening. 

1.B Wat gaan we ervoor doen? 

Verslaglegging in de vorm van jeluidsopnam: 

In de huidige verordening van de commissie bezwaarschriften regelt artikel 16 de verslag- 

legging van een hoorzitting. Momenteel is vastgelegd dat een schriftelijk verslag wordt 

gemaakt van de hoorzitting. Aangegeven wordt dat het verslag een korte zakelijke vermelding 

inhoudt van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen. 
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Sommige gemeenten, waaronder de gemeente Enschede, hebben ervoor gekozen om een 

digitale geluidsopname van de hoorzitting te maken. De efficiency van deze werkwijze spreekt 

de commissie bezwaarschriften en ons college erg aan. Wij willen u dan ook voorstellen een 

dergelijke werkwijze mogelijk te maken door de bijgevoegde verordening commissie bezwaar- 

schriften 2012 vast te stellen. De artikelen 16, 18 en 19 van de verordening zijn hiervoor 

aangepast. 

Wijziging termijn uitbrengen advies en het nemen van beslissing op bezwaar 

Door een wetswijziging is de termijn voor het uitbrengen van een advies en het nemen van een 

beslissing op bezwaar verlengt van 10 weken naar 12 weken (zonder verdaging). Artikel 19 

van de verordening is dienovereenkomstig aangepast. 

1C Watmag het kosten? 

Er worden geen extra kosten voorzien. Opname van een hoorzitting is relatief goedkoper 

(60 cent per cd) dan de schriftelijke uitwerking ervan. Opname apparatuur is aanwezig. 

1D Watis het alternatief? 

De huidige verordening handhaven voor wat betreft de wijze van verslaglegging. 

1E Watis hetrisico? 

Het risico zal vooral gezocht moeten worden in de zorgvuldige behandeling van een bezwaar- 

schrift. Ingevolge artikel 7:7 van de Algemene wet bestuursrecht dient van het horen een 

verslag gemaakt te worden. Uit de geschiedenis van de totstandkoming van deze bepaling 

(Kamerstukken II 1988/99, 21 221, nr 3, blz.151) blijkt dat met verslag een schriftelijk verslag 

wordt bedoeld. De plicht tot schriftelijke verslaglegging kan op verschillende wijzen worden 

vormgegeven. Zo kan ook uit de beslissing op bezwaar blijken wat op de hoorzitting is 

verhandeld. Het bestreden besluit is in strijd met artikel 7:7 van de Awb genomen, als geen 

schriftelijk verslag is gemaakt en uit de beslissing op bezwaar niet blijkt wat op de hoorzitting 

verhandeld is. Mocht uit het bestreden besluit niet blijken wat op de hoorzitting is verhandeld 

dan wordt gelet op de stukken en het verhandelde ter zitting bekeken of bezwaarde 

aannemelijk heeft gemaakt dat hij door het ontbreken van een schriftelijk verslag in zijn 

belangen is geschaad. Tot op heden passeert de Afdeling dit gebrek met toepassing van 

artikel 6:22 van de Algemene wet bestuursrecht. Voorts is de digitale wereld inmiddels zo 

ingeburgerd geraakt dat we ons mogen afvragen of zo strikt aan een schriftelijke verslag- 

legging moet worden vastgehouden. Voorts is het maken van een geluidsopname van de 

hoorzitting de meest objectieve manier van verslaglegging. 

Om de zorgvuldigheid van de behandeling van de bezwaarschriften te waarborgen: 

a. wordt op verzoek de digitale geluidsopname aan de belanghebbende(n) ter beschikking 

gesteld en 

b. stelt de secretaris van de commissie bezwaarschriften op basis van de geluidsopname een 

verslag van de hoorzitting op wanneer het bestuursorgaan dat nodig acht voor zijn besluit- 

vorming of wanneer een belanghebbende daar om verzoek dan wel dat een gerechtelijke 

instantie daar om verzoekt in geval van een (hoger) beroepsprocedure. 

De uitgevoerde pilot laat zien dat enkele belanghebbenden na afloop van de hoorzitting 

verzoeken om toezending van de digitale geluidsopname. Voorts is gebleken dat de digitale 

geluidsopnames overwegend uitgewerkt moeten worden in geval van een (hoger) beroeps- 

procedure. Aangezien het aantal beroepszaken lager ligt dan het aantal bezwaarschriften 

wordt hier een tijdsbesparing gerealiseerd. Gedurende de pilot is niet gebleken dat belang- 

hebbenden met het maken van een geluidsopname van de hoorzitting in hun belangen zijn 

geschaad. Zowel het maken als het uitwerken van een geluidsopname heeft gedurende de 

pilot niet tot problemen geleid. Op basis van de pilot en de huidige jurisprudentie wordt het 

risico om over te gaan tot het maken van geluidsopnames van de hoorzittingen op dit moment 

laag ingeschat. 
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1F  Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

Alle betrokkenen zullen op de hoogte gesteld worden van de wijziging in de verordening. 

COMMUNICATIE 

Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de verordening op de voorgeschreven wijze 

bekendgemaakt, online beschikbaar gesteld via www.overheid.nl en ter inzage gelegd. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

de secretaris, de burgemeester, 

  

  

  

  

  

mr. G.S. Stam drs. J.H.A. Goudt 
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