
 1 

 
 
 
Aan de raden van de fusiegemeenten Harenkarspel, Schagen, Zijpe. 
 
Datum :   11 september 2012 
 
Raadsvergadering d.d. : 27 september 2012             
 
Agendapunt : 7 
 
Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften 
 

 

Voorstel:  conform bijgevoegd concept-raadsbesluit instemmen met de Verordening behandeling 

bezwaarschriften en deze tevens ter besluitvorming aan te bieden aan de nieuwe gemeenteraad van de 

gemeente Schagen.   

 

 

 
Geachte leden van de gemeenteraden van Harenkarspel, Schagen en Zijpe, 
 
Bestuursorganen hebben de bevoegdheid om adviescommissies in te stellen. De meeste gemeenten 
hebben een adviescommissie ingesteld, die de bestuursorganen adviseert over de heroverweging van een 
besluit naar aanleiding van een ingediend bezwaarschrift. Hoe de commissie wordt ingericht en welke 
procedure wordt doorlopen wanneer de gemeente een bezwaarschrift ontvangt, staat in de Verordening 
behandeling bezwaarschriften. Door met deze verordening in te stemmen, stelt u de kaders die duidelijkheid 
verschaffen over de bezwaarschriftenprocedure, voor zowel burgers als de gemeente zelf.  
 
Ieder bestuursorgaan kiest zelf voor het instellen van een adviescommissie ten behoeve van de behandeling 
van bezwaarschriften. De raad is het enige orgaan met verordenende bevoegdheden. De verordening wordt 
daarom door de raad vastgesteld, maar getekend door zowel de raad, het college van burgemeester en 
wethouders en door de burgemeester. Alle drie tekenen zij voor zover het hun bevoegdheid betreft.  
 
De gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe maken alle drie al gebruik van een onafhankelijke 
commissie voor de behandeling van bezwaarschriften. Voorgesteld wordt om het huidige systeem voort te 
zetten, door voor de nieuwe gemeente Schagen weer een onafhankelijke adviescommissie in te stellen. 
Stap één om te komen tot de instelling van een nieuwe commissie, is het vaststellen van een nieuwe 
verordening om de kaders aan te geven.  
 
De (nieuwe) Verordening behandeling bezwaarschriften lijkt sterk op de Verordening behandeling 
bezwaarschriften en klachten die de gemeenten Schagen en Zijpe al hanteren. De gemeente Harenkarspel 
heeft de Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften sociale wetgeving Harenkarspel 1994, 
waarbij ook een onafhankelijke adviescommissie is ingesteld. Deze drie verordeningen zijn zoveel mogelijk 
samengevoegd om te komen tot de nieuwe Verordening behandeling bezwaarschriften. Daarbij is de 
modelverordening van de VNG zoveel mogelijk gevolgd. Door de nieuwe verordening vast te stellen, worden 
de oude drie ingetrokken.   
 
De stuurgroep HSZ, 
Namens deze, 
 
De voorzitter,    De secretaris, 
Ir. C.J. Vriesman   Drs. N.H. Swellengrebel 


