
De wijzigingen ten opzichte van de Verordening bezwaarschriften 2006 zijn: 

 

1. Het tweede lid van artikel 2 (De Commissie Bezwaarschriften) komt te luiden:  

"De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen:  

a. besluiten op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende 

zaken;  

b. besluiten die betrekking hebben op de rechtspositie van personen die in dienst zijn van de gemeente 

Ridderkerk."; 

 

2. Artikel 3 (Verdeling in kamers) komt te luiden:  

"1. De commissie bestaat uit twee kamers, te weten  

- I algemene kamer 

- II sociale aangelegenheden. 

2. a. Kamer I is belast met de behandeling van en advisering over bezwaarschriften die niet valt onder de 

taakstelling van Kamer II. 

b. Kamer II is belast met de behandeling van en advisering over bezwaarschriften op het terrein van 

sociale aangelegenheden."; 

 

3. Artikel 4 (Samenstelling Kamers) komt te luiden:  

"1. De Kamers I en II bestaan uit drie leden.  

2. De leden van Kamers I en II kiezen uit hun midden een voorzitter.  

3. De leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.  

4. Het college kan een aantal plaatsvervangende leden benoemen, voor wie dezelfde bepalingen als voor 

de leden gelden.  

5. Personen die deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan 

van de gemeente Ridderkerk of de BAR-organisatie, kunnen niet benoemd worden tot lid van de 

commissie."; 

 

4. Het eerste lid artikel 4 (Secretariaat) komt te luiden: 

“1. Het secretariaat van de commissie wordt vervuld door de juridisch adviseurs van de Afdeling 

Juridische Zaken van het domein Bedrijfsvoering van de BAR-organisatie. 

 

5. Het eerste lid van artikel 14 Openbaarheid hoorzittingen komt te luiden:  

"De hoorzittingen van Kamer I zijn in beginsel openbaar, die van Kamer II vinden achter gesloten deuren 

plaats."  

 

6. Artikel 19 (Inwerkingtreding en citeertitel) komt te luiden: 

“1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en kan aangehaald worden als 

“Verordening bezwaarschriften Ridderkerk 2014”. 

2. Op dat moment vervalt de Verordening bezwaarschriften 2006.” 

 

 

met de daarbij behorende gewijzigde toelichting. 

 


