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Samenvatting 

Op 1 januari 2015, treedt de wetgeving inzake het sociaal domein in werking  en gaat de 

Centrale Ondersteuning Wijkteams Werk en Inkomen (het COWWI) als nieuwe entiteit van start. 

Om de behandeling van de bezwaarschriften in het sociaal domein per 1 januari 2015 ordentelijk 

te laten verlopen, dient de ‘Verordening behandeling bezwaarschriften’ te worden aangepast.  

 

Voorgesteld besluit 

- de verordening behandeling bezwaarschriften in te trekken; 

- de verordening behandeling bezwaarschriften Schagen 2015 vast te stellen; 

- deze verordening op de gebruikelijke wijze bekend te maken. 

 

Financiële gevolgen 

Vooralsnog worden geen grote extra financiële uitgaven verwacht.  Als er in dit kader al extra 

financiële uitgaven nodig zijn dan zal dit vooral te maken hebben met het inhuren van externe 

expertise op de gebieden die qua uitvoering nieuw zijn voor de gemeente.  

 

Aanleiding 

Op 1 januari 2015, treedt de wetgeving inzake het sociaal domein in werking treedt en gaat de 

Centrale Ondersteuning Wijkteams Werk en Inkomen (het COWWI) als nieuwe entiteit van start. 

Om de behandeling van de bezwaarschriften in het sociaal domein per 1 januari 2015 ordentelijk 

te laten verlopen, dient de ‘Verordening behandeling bezwaarschriften’ te worden aangepast.  

 

BMC en De Leeuw Bestuursrecht doen thans in opdracht van de gemeente Schagen onderzoek 

naar de vraag of en in hoeverre samenwerking tussen de gemeente Schagen en Hollands Kroon 

op het gebied van behandeling van bezwaarschriften in het sociaal domein zinvol is, en zo ja, 

welk vorm van samenwerking uit het oogpunt van kwaliteit, kosten, doelmatigheid en effectiviteit 

het meest  passend is.  

Het streven is erop gericht de politieke  besluitvorming naar aanleiding  van het 

onderzoeksrapport van BMC/De Leeuw Bestuursrecht  in de eerste helft van 2015 te laten 

plaatsvinden.  

Het advies is om, totdat er in de eerste helft van 2015 een integraal advies ligt op basis van het 

onderzoeksrapport, de huidige werkwijzen in het kader van bezwaar te blijven hanteren. Taken in 
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het kader van de Jeugdwet zullen nieuw zijn binnen de gemeente. In dit kader is dan ook nog 

geen bestaande werkwijze m.b.t. bezwaar. Geadviseerd wordt om bezwaarden in het kader van 

de Jeugdwet ambtelijk te horen.    

 

Om deze wijze van afhandeling van bezwaarschriften in het sociaal domein mogelijk te maken,  

dient de ‘Verordening behandeling bezwaarschriften’ te worden gewijzigd en de oude 

verordening te worden ingetrokken. 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Het doel is in afwachting van de implementatie  van het nieuw samenwerkingsmodel voor de 

behandeling van bezwaarschriften in het sociaal domein, de behandeling van bezwaarschriften per 1 

januari 2015, het tijdstip  waarop de nieuwe wetgeving in werking treedt en het COWWI als nieuwe 

entiteit van start gaat, naar behoren te laten verlopen. 

 

2. Argumenten 

Ons college heeft besloten om vanaf 1 januari 2015: 

 bezwaarmakers in het kader van de WWB (vanaf 1-1-2015 Participatiewet), Ioaz, Ioaw en Bbz, 

ambtelijk te horen (dit is ook de huidige werkwijze). 

 bezwaarmakers in het kader van de Wmo te laten horen door de bezwarencommissie (dit is 

ook de huidige werkwijze); 

 bezwaarmakers in het kader van de Jeugwet ambtelijk te horen (uit oogpunt van efficiency 

en effectiviteit). 

 

Wijziging ‘Verordening behandeling bezwaarschriften’  

 

Om bovengenoemde wijze van afhandeling van bezwaarschriften mogelijk te maken dient de 

Verordening  behandeling bezwaarschriften te worden gewijzigd. Dit is een bevoegdheid van uw 

Raad.  

Voorgesteld wordt aan artikel 2, tweede lid, van genoemde verordening de volgende tekst toe te 

voegen:  

 

“c. de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers,  Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen, het Bijstandsbesluit zelfstandigen en de Jeugdwet.”  

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

Gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie commissie Samenleving d.d. 4 december 2014; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet; 

 

besluit: 

- de verordening behandeling bezwaarschriften in te trekken; 

- de verordening behandeling bezwaarschriften Schagen 2015 vast te stellen; 

- deze verordening op de gebruikelijke wijze bekend te maken. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 16 december 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

Voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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