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Inleiding 
Bijgaande Verordening adviescommissie gemeente Haarlemmermeer 2012 (hierna: de 
verordening) is door de raad op 26 april 2012 vastgesteld. In de Verordening worden drie 
nieuwe manieren van afhandeling van bezwaarschriften mogelijk gemaakt. De burger heeft 
alleen in zaken betreffende de Wet Werk en Bijstand en de Wet maatschappelijke 
ondersteuning de keuze ambtelijk te worden gehoord of door een hoorcommissie met een 
onafhankelijk voorzitter. Maakt de burger geen keuze dan wordt gehoord door een 
onafhankelijk voorzitter. Tot slot kan in bijzondere gevallen de voltallige commissie horen. 

De verordening treedt pas in werking na bekendmaking. De bekendmaking heeft nog niet 
plaatsgevonden in verband met de beschikbare capaciteit voor de operationele 
voorbereidingen. Het bepalen van de datum van bekendmaking is een bevoegdheid van het 
college op grond van artikel 24 van de verordening. 

Context 
Er is vanuit het oogpunt van juridische kwaliteitszorg en efficiency en in lijn met nieuwe 
werkwijzen en nieuwe inzichten omtrent de afhandeling van bezwaren een nieuwe 
verordening door de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester 
vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op een door het college te bepalen tijdstip 
Omdat de ambtelijke voorbereiding van de nieuwe werkwijzen inmiddels is afgerond wordt 
de datum van inwerkingtreding bepaald op 1 oktober 2012. 

Juridische aspecten 
De verordening en de daarop gebaseerde beleidsregel treden na bekendmaking op 1 
oktober 2012 in werking. Vanaf dat moment wordt overeenkomstig de verordening gewerkt. 

In- en externe communicatie 
Dit besluit wordt samen met de Verordening en de beleidsregel ter inzage gelegd. Tevens 
zal via de reguliere kanalen, zoals de website de InforMeer, aandacht worden besteed aan 
de inwerkingtreding. Tenslotte zal een persbericht worden opgesteld. 
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volgvei 2 

Besluit 

Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 
1. de datum van inwerkingtreding van de Verordening adviescommissie bezwaarschriften 

gemeente Haarlemmermeer 2012 te bepalen op 1 oktober 2012; 
2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
namens dezen, 

drs. Th.L. . Weterings w 

Bijlage(n) 

Verordening adviescommisie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012 
Beleidsregel op basis van artikel 18 sub b 



OPLEGNOTITIE 

Onderwerp: Vaststelling Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 
201 2 

Nummer 
Versie 

l I adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 

201 2.001 21 79 

1 

Beslispunten voor de raad 

2012 en de beleidsregel op basis van artikel 18 sub b van de 
Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente 
Haarlemmermeer 201 2 vast te stellen voor zover het zijn 

agenderen. 

1. onder gelijktijdige intrekking van de Verordening adviescommissie 
bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer, de Verordening 

I (deadline) 
Overwegingen m .b.t. proces 

I Historie:Raadsvoorstel 200910005660 Wijziging van de verordening commissie bezwaarschriften 

bevoegdheid betreft. 

gemeente Haarlemmermeer 
Raadsvoorstel 20061636643 Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente 
Haarlemmermeer 

Plannina Droces (In 1e vullei? door de! Crilht:) 

Thema: 
Stap 
Stemming 

Datum 
26-4-20 1 2 

Doel Gewenste rol college 



gemeente 
Haarlemmermeer 

Raadsvoorstel 201 2.001 2V79 
Onderwerp Vaststelling Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente 

Haarlemmermeer 201 2 

Portefeuillehouder drs. 7h.L.N. Weterings 
steiler mr. A. van Fulpen (6934) 

Collegevergadering 27 maart 201 2 
Raadsvergadering 26 april 201 2 

l. Samenvatting 
Vanuit een oogpunt van juridische kwaliteitszorg, efficiency en dienstverlening is het 
noodzakelijk dat de huidige verordening wordt aangepast aan nieuwe werkwijzen en nieuwe 
inzichten omtrent de afhandeling van bezwaren. Voorgesteld wordt de verordening 
adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer in te trekken en de 
Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 201 2 vast te 
stellen. 

2. Voorstel 
Op grond van het voorgaande besluit het college om: 
1. onder gelijktijdige intrekking van de Verordening adviescommissie bezwaarschriften 

gemeente Haarlemmermeer, de Verordening adviescommissie bezwaarschriften 
gemeente Haarlemmermeer 2012 en de beleidsregel op basis van artikel 18 sub b van 
de Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 201 2 
vast te stellen voor zover het haar bevoegdheid betreft. 

Op grond van het voorgaande besluit het college de raad en de burgemeester voor te stellen 
om : 
1. onder gelijktijdige intrekking van de Verordening adviescommissie bezwaarschriften 

gemeente Haarlemmermeer, de Verordening adviescommissie bezwaarschriften 
gemeente Haarlemmermeer 201 2 en de beleidsregel op basis van artikel 18 sub b van 
de Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 201 2 
vast te stellen voor zover het hun bevoegdheid betreft. 

3. Uitwerking 
Wat willen we bereiken? 
Het is onze bestuurlijke ambitie om kosten te besparen en een snellere procedure voor wat 
betreft bezwaarschriften te realiseren. Voor 201 2 geldt een doelstelling van 90% binnen de 
wettelijke termijn. Met meer inzet van ambtelijke afhandeling van bezwaren, willen wij de 
dienstverlening verbeteren door de burger voor bepaalde zaken een keuzevrijheid te geven. 
Naast kostenbesparing kunnen de wettelijke termijnen dan nog beter gehaald worden. Door 
meer bezwaarschriften met een onafhankelijke voorzitter uit de commissie (vereenvoudigd) 
te behandelen kan tenslotte nog een efficiencyslag worden gemaakt. 



























gemeente 
Haarlemmermeer 

Raadsbesluit 201 2.001 21 79 

Onderwerp Vaststelling Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente 
Haarlemmermeer 201 2 

De raad van de gemeente Haarlemmermeer; 

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 27 maart 2012 
nummer 2012.00121 79; 

besluit: 

l .  onder gelijktijdige intrekking van de Verordening adviescommissie bezwaarschriften 
gemeente Haarlemmermeer de Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente 
Haarlemmermeer 2012 en de beleidsregel op basis van artikel 18 sub b van de Verordening 
adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012 vast te stellen voor 
zover het hun bevoegdheid betreft. 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 26 april 2012. 
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