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Raadsvoorstel
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Vaststelling van de Verordening bezwaarschriften 
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College van burgemeester 
en wethouders 
14 januari 2020

Zaaknummer
127262
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Samen wonen RK 
30 januari 2020
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Geadviseerd besluit
1. De Verordening bezwaarschriften Ridderkerk 2020 vast te stellen.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Op 16 november 2018 is de nieuwe Verordening bezwaarschriften Ridderkerk 2018 in werking 
getreden. Vanwege gewijzigde regelgeving, gewijzigde omstandigheden en wetstechnische aspecten 
is het nodig de verordening op onderdelen te actualiseren.

Beoogd effect
Een geactualiseerde verordening betreffende de behandeling van bezwaarschriften.

Relatie met beleidskaders
N.v.t.

Argumenten
1.1 Het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is vervangen door het Rechtspositiebesluit 
decentrale politieke ambtsdragers.

De vergoeding van de leden van de Commissie bezwaarschriften is in de huidige verordening 
gekoppeld aan het oude rechtspositiebesluit. Deze koppeling moet dus worden geactualiseerd. De 
vergoedingen zijn een raadsbevoegdheid, op grond van artikel 96 van de Gemeentewet en artikel 
3.4.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. De hoogte van de 
presentievergoeding wordt hiermee niet gewijzigd.

 

1.2 Vanaf 1 januari 2020 heeft de BAR-organisatie een nieuwe organisatiestructuur.

De juridisch adviseurs van de afdeling Juridische Zaken zijn nu aangewezen als secretaris van de 
commissie. In de nieuwe organisatiestructuur zal de afdeling Juridische Zaken in de huidige vorm niet 
meer bestaan. Er moet dus een nieuw besluit komen over wie secretaris van de commissie zijn.

 

1.3 De vaststelling van de Verordening bezwaarschriften Ridderkerk 2020 is een gezamenlijk besluit 
van raad, college en burgemeester.

Dat betekent dat deze drie bestuursorganen gezamenlijk het besluit vast moeten stellen. De 
Verordening is een gezamenlijke regeling omdat deze gaat over bezwaren tegen raadsbesluiten, 
collegebesluiten en burgemeestersbesluiten.

 

1.4 De overige argumenten staan in de toelichting bij het besluit.

De toelichting bij het besluit is als bijlage bijgevoegd bij dit voorstel.

Overleg gevoerd met
N.v.t.

Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen bij dit voorstel, omdat het grotendeels wetstechnisch van aard is.

Uitvoering/vervolgstappen
Het college wijst een organisatieonderdeel aan waarvan de juridisch adviseurs secretaris van de 
commissie zijn.
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Evaluatie/monitoring
N.v.t.

Financiën
N.v.t.

Juridische zaken
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Het besluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad op officielebekendmakingen.nl.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Verordening bezwaarschriften Ridderkerk 2020.docx  
2. Toelichting Verordening bezwaarschriften Ridderkerk 2020.docx  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
13 februari 2020

Zaaknummer:
127262

Onderwerp:
Vaststelling van de Verordening 
bezwaarschriften Ridderkerk 2020 Commissie samen leven en 

samen wonen rk
30 januari 2020

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 14 januari 2020,

gelet op 

artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht

artikel 96 en 149 van de Gemeentewet

artikel 3.4.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers; 

BESLUIT:

1. De Verordening bezwaarschriften Ridderkerk 2020 vast te stellen.


