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Gevraagde beslissing(en)
1.
2.

de Verordening Commissie voor de bezwaarschriften gemeente Langedijk 2018 vast te stellen;
de Klachtenverordening gemeente Langedijk 2018 vast te stellen.

Inleiding
Het borgen van de continuïteit en de Commissie voor de bewaarschriften en de Klachtencommissie
vraagt om een nieuwe afweging voor de benoemingsprocedure. Daarnaast kan dit moment worden
benut om beide verordeningen te actualiseren.
Het college heeft daarom besloten om aan uw raad nieuwe verordeningen ter besluitvorming voor te
leggen, waarin de overdracht van bevoegdheden van de raad naar het college is geregeld. Over de
redenen van overdracht wordt door het college nader ingegaan in dit voorstel aan uw raad.
Naast de aanpassingen van de bevoegdheidsverdeling is gebruik gemaakt van de gelegenheid om
deze Verordeningen te actualiseren, zodat ze beter aansluiten aan de huidige praktijk en ontwikkeling
en, zo nodig om de inhoud ervan te verbeteren.
Beoogd resultaat
Met de nieuwe verordeningen, waarin de overdracht van bevoegdheden tot benoeming van de raad
naar het college is geregeld, wil het college zorgen voor een eenvoudige en flexibele benoemingsprocedure. Daardoor wordt continuïteit binnen de commissies beter gegarandeerd door de
benoemingsperiode van de leden los te koppelen van de zittingsperiode van de Raad.
Verder zorgen de aanpassingen met betrekking tot de werkwijze bij behandeling van klachten en
bezwaarschriften dat deze in de Verordeningen wordt geformaliseerd.
Argumenten
Onderstaande argumenten gelden voor beide verordeningen en dus beide beslispunten:
1. De overdracht van bevoegdheden tot benoeming (schorsing en ontslag) aan het college wordt
in de modelverordening van de VNG voorgesteld.
De reden die daarvoor in de toelichting door de VNG wordt gegeven is dat het gelijk laten
lopen van de zittingsduur van de commissie met de zittingstermijn van de raad feitelijk geen
functie heeft. Dat heeft alleen een functie als er raadsleden lid zijn van de commissie. Dat is in
Langedijk niet het geval, omdat er juist gekozen is voor benoeming van externe en
onafhankelijke leden in de commissies. Naar aanleiding van de evaluatie van dualisme in
2009 is de benoeming door het college in de modelverordening van de VNG daarom
aangepast.
Door de benoeming voortaan door het college te regelen wordt feitelijk niets veranderd aan de
bedoeling van bezetting van de commissies door externe, onafhankelijke leden,
2. De continuïteit wordt beter gegarandeerd.

De gelijktijdige benoeming van voorzitter en commissieleden voor een zittingsperiode leidt in
de praktijk tot een gelijktijdig vertrek van voorzitter en commissieleden, omdat ze de maximale
zittingsperiode hebben bereikt.
Uw raad had aangegeven dat commissieleden gedurende maximaal twee zittingsperiodes van
uw raad benoemd konden worden. Dat betekent in de praktijk dat de commissies in één keer
voorzien moet worden van veel nieuwe leden en een voorzitter. De ervaring van de langer
zittende leden is daarmee bovendien in één keer weg, waardoor de continuïteit en dus de
kwaliteit van de adviserende commissies aan de bestuursorganen enigszins in het geding
komt.
Daarom is gekozen om, overeenkomstig het besluit van uw raad, in de verordeningen een
formele beperking op te nemen voor herbenoeming. Wel is gekozen om een verschil te maken
tussen de voorzitter en de leden, waarbij het mogelijk is om de voorzitter tot twee keer te
herbenoemen, en leden maximaal één keer. Daarmee wordt beoogd om een goed
functionerende en ervaren voorzitter langer in functie te kunnen laten.
Door de benoeming los te koppen van de zittingsduur van uw raad en door een verschil in
benoemingstermijn tussen voorzitter en commissieleden te regelen kunnen tussentijds
benoemde leden en de langer zittende voorzitter zorgen voor overlap en inwerking van
nieuwe leden, en dus continuïteit.
3. De raad kan nog zijn controlerende functie blijven uitoefenen.
In de praktijk brengen de commissies een gezamenlijk jaarverslag uit van hun
werkzaamheden. Het jaarverslag wordt door het college aan uw raad ter kennis gebracht.
Daarmee wordt uw raad geïnformeerd over de wijze waarop klachten en bezwaarschriften
worden afgehandeld.
In de nieuwe verordening van de commissie bezwaarschriften 2018 wordt het jaarverslag
formeel geregeld. De commissies kunnen daardoor hun onafhankelijke rol houden.
4. Leden van de commissie zijn externen en onafhankelijk van de bestuursorganen, raad,
college en burgemeester, aan wie ze advies geven.
Tot nu toe worden commissieleden door het college geselecteerd en aan uw raad ter
benoeming voorgedragen. De overdracht van de benoemingsbevoegdheden aan het college
verandert niets aan de wijze waarop commissieleden worden geselecteerd en hun adviesfunctie vervullen. Het ambtelijke secretariaat is bovendien slechts ondersteunend aan de
commissies en maakt formeel geen deel uit van de commissie, en heeft dus geen stemrecht.
5. Deze nieuwe verordeningen zijn geactualiseerd.
De Verordening Commissie bezwaarschriften dateerde uit 2002 en de Klachtenverordening uit
2011. De verordeningen zijn in grote lijnen gelijk gebleven, maar een aantal zaken zijn
aangepast om aan te sluiten aan de huidige werkwijze en praktijk.
In de nieuwe verordeningen zijn een aantal zaken geformaliseerd, zoals het digitaal verslag,
door een geluidsopname tijdens de hoorzitting. Tevens is de bemiddelingsfase en het
jaarverslag in de bezwaarprocedure in de verordening formeel geregeld. In de Klachtenverordening waren deze zaken al geregeld omdat deze verordening wat recenter was.
Bovendien zijn naar aanleiding van de eerste en tweede behandeling in het forum
aanpassingen verwerkt.
Kanttekeningen (geldt voor beide beslispunten)
Het kan zijn dat de nieuwe Verordeningen niet worden vastgesteld.
Benoeming van een nieuw commissielid en herbenoeming van de nog zittende leden zal dan
1
alsnog via de raad geregeld moeten worden. Het brengt het functioneren van de huidige
en
commissies niet in gevaar, tenzij er daardoor vertraging ontstaat voor het werven van een
2
nieuw lid ter vervanging van het vertrekkend lid en van eventuele zittende leden die niet
volgens de raad herbenoemd zouden kunnen worden.
Om eventuele vertraging te voorkomen wordt de selectieprocedure gestart.
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Communicatie
Nadat beide verordeningen door de raad worden vastgesteld dienen ze officieel te worden
bekendgemaakt zodat deze in werking kunnen treden.
Participatie (Interactief werken)
Niet van toepassing.
Financiën
De wijzigingen in de Verordeningen hebben geen financiële gevolgen, omdat het principe van
benoeming van externe leden voor de bezetting van de commissies niet verandert. Ook de andere
aanpassingen in de werkwijze hebben verder geen financiële consequenties.
Vervolgstappen
Na vaststelling van deze Verordeningen dienen ze bekend te worden gemaakt voor inwerkingtreding.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1.
2.

Verordening Commissie voor de bezwaarschriften Gemeente Langedijk 2018;
Klachtenverordening Gemeente Langedijk 2018.

Bijlagen ter informatie
Niet van toepassing.
Burgemeester,

L.A.M. Kompier
burgemeester
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur

L.A.M. Kompier
burgemeester
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7
Verordening Commissie bezwaarschriften Gemeente Langedijk 2018 en
Klachtenverordening Gemeente Langedijk 2018

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2018, nummer 46;
gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t:

1.
2.

de Verordening Commissie voor de bezwaarschriften gemeente Langedijk 2018 vast te stellen;
de Klachtenverordening gemeente Langedijk 2018 vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2018.

de raadsgriffier,

drs. G.J. de Graaf

de voorzitter,

L.A.M. Kompier

