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Openbaar

Geadviseerde beslissing raad
1. De Verordening bezwaarschriften Ridderkerk 2018 vast te stellen.
Inleiding
De huidige Verordening behandeling bezwaarschriften Ridderkerk dateert uit 2015. Vanwege
verdergaande digitalisering en flexibilisering van het bezwaarproces stellen wij u voor om deze
verordening te herzien.
De belangrijkste voorgestelde wijzigingen hierin zijn:
 openen mogelijkheid elektronisch indienen van bezwaar;
 mogelijk maken van meerdere afdoeningsmodaliteiten;
 verantwoordelijk maken van voorzitter voor het functioneren van de commissie.
Beoogd effect
Het doel van dit voorstel is het moderner en flexibeler maken van het bezwaarproces.
Relatie met beleidskaders
N.v.t.
Argumenten
1.1 Met het openen van de mogelijkheid tot het elektronisch indienen van bezwaar wordt het
bezwaarproces gemoderniseerd.
Burgers en bedrijven moeten hun zaken met de overheid online kunnen doen. Dat geldt ook voor het
indienen van bezwaar. De rechtspraak gaat langzamerhand ook steeds verder op digitaal als
voorkeurskanaal over. De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, welke naar verwachting
in 2018 in werking zal treden, geeft de burger recht om elektronisch berichten aan een bestuursorgaan
te zenden op een door het bestuursorgaan bepaalde wijze. Met het openen van de mogelijkheid tot
het elektronisch indienen van bezwaar gaat de bezwaarprocedure van de gemeente Ridderkerk mee
in deze ontwikkelingen.
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De wijze waarop het elektronisch indienen van bezwaar geregeld wordt, zal na vaststelling van de
Verordening door uw raad in een nadere regeling door het college geregeld worden.
1.2 Door het ruimer maken van de afdoeningsmodaliteiten wordt het bezwaarproces flexibeler.
Op dit moment dient de Commissie bezwaarschriften bij alle bezwaren tegen besluiten van de raad,
het college en de burgemeester een advies uit te brengen. Dat is niet altijd nodig. Bijvoorbeeld
wanneer de wet- en regelgeving weinig tot geen beleidsruimte biedt. In dergelijke gevallen – waarbij
ook geen derdebelanghebbenden betrokken zijn – kan het horen ook ambtelijk plaatsvinden. Dit heeft
als voordelen dat het flexibeler en klantvriendelijker is: het horen kan overdag plaatsvinden en het
vindt in een wat minder formele sfeer plaats. Daarnaast kunnen bezwaren sneller worden afgehandeld
doordat het horen flexibeler kan worden gepland. De voorgestelde verordening biedt het college de
mogelijkheid zaken hiervoor aan te wijzen.
1.3 Met grotere flexibiliteit, wordt de beslistermijn verkort.
Door bezwaarschriften buiten de commissie af te doen, wordt ook de beslistermijn verkort. Dit zorgt er
voor dat burgers sneller duidelijkheid hebben over de uitkomst van het bezwaar. Burgers worden dan
snel geholpen terwijl de vereiste zorgvuldigheid gewaarborgd blijft. Dit geldt uiteraard alleen in de
gevallen waarin het college een type zaak voor behandeling buiten de commissie heeft aangewezen
en er géén sprake is van een derdebelanghebbende. Wanneer er derden bij een bezwaar betrokken
zijn, zal de commissie telkens het aangewezen gremium zijn.
1.4 Door de commissievoorzitter meer verantwoordelijkheid te geven over het functioneren van de
commissie wordt de kwaliteit bevorderd.
Het is voor de ambtelijke organisatie lastig de kwaliteit van het functioneren van de commissie –
behalve door het stellen van benoemingseisen – te bewaken. Dit is ook voor het college lastig,
aangezien het een onafhankelijke commissie betreft. Het ligt dan ook voor de hand de
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de commissie bij de commissie, in het bijzonder de
commissievoorzitter zelf, te beleggen.
Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de toelichting bij de verordening die bij dit voorstel
als bijlage 2 is bijgevoegd.
Overleg gevoerd met
Commissie bewaarschriften.
Kanttekeningen
N.v.t.
Uitvoering/vervolgstappen
De nieuwe verordening opent een aantal nieuwe mogelijkheden waarop nadere besluitvorming nodig
is. Het college zal nog nadere regels vaststellen over:
- Nadere eisen aan elektronische indiening van bezwaar;
- De hoogte van de vergoeding voor de leden van de commissie;
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-

Aanwijzing van zaken waar de commissie niet adviseert, maar waar het horen
ambtelijk zal plaatsvinden;
- Procesbeschrijvingen/mandaten voor de verschillende afdoeningsmodaliteiten.
Evaluatie/monitoring
Uw gemeenteraad wordt via het jaarverslag ook geïnformeerd over het ambtelijk horen.
Financiën
Door het toevoegen van meer afdoeningsmodaliteiten behoeft niet meer iedere keer een commissie te
adviseren over een bezwaarschrift. Dit kan kostenverlagend werken, omdat geen presentiegelden
hoeven worden uitgekeerd. Daarbij dient tegenover het groter maken van de verantwoordelijkheid van
de voorzitter voor het functioneren van de commissie een vergoeding te staan.
Juridische Zaken
N.v.t.
Duurzaamheid
N.v.t.
Communicatie/participatie na besluitvorming
Deze verordening treedt in werking door bekendmaking in de daarvoor geschikte media, waaronder
de Blauwkai en digitaal via www.overheid.nl. De inhoud van verordeningen is afgestemd met de
commissieleden.
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema

Bijlagen
1. Verordening bezwaarschriften Ridderkerk 2018
2. Toelichting (inclusief Was-wordt-lijst)
3. Verordening bezwaarschriften Ridderkerk 2015 (oud)
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