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In Holland Rijnland werken samen: 

Alphen aan den Rijn, Hillegom,  

Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, 

Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, 

Noordwijk, Noordwijkerhout, 

Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,  
Voorschoten en Zoeterwoude 
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Schuttersveld 9, 2316 XG  Leiden 

Postbus  558, 2300 AN  Leiden 

Telefoon (071) 523 90 90 

Oplegvel  
 
 
1. Onderwerp 

 
Verordening Bezwaarschriftencommissie 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Basistaak 
    

3. Regionaal belang  
 
 
 
 

4. Behandelschema: 
 
 
 
 
  MT 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
09-12-2013 
09-01-2014 
 
07-02-2014 
 
 
 
05-03-2014 

5. Advies PHO  

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda staat) 

Tegen besluiten van Holland Rijnland kan bezwaar 
worden gemaakt. De adviescommissie dient te 
beschikken over een verordening waarin 
bevoegdheden en de werkwijze zijn geregeld. 

8. Inspraak   Nee 
  Ja, door:  

Wanneer: 

9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland 
   

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: Hoofdstuk 7 Algemene wet 
bestuursrecht 
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 Eerdere besluitvorming: 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Adviesnota AB (concept) 
      
 
     
   
     
   
 
Onderwerp: Verordening Bezwaarschriftencommissie Holland Rijnland 
 
 
Beslispunten: 

Vast te stellen de Verordening Bezwaarschriftencommissie Holland Rijnland 
 

Inleiding: 
Thans worden bezwaarschriften tegen besluiten van Holland Rijnland behandeld door 
gemeentelijke bezwarencommissies. Daarbij is aangesloten bij de commissie van de 
gemeente Katwijk waar het gaat om personele aangelegenheden en bij de commissie van de 
gemeente Leiden voor Leerplichtzaken, Woonruimteverdeling en overige aangelegenheden. Er 
is echter geen vigerende verordening die specifiek betrekking heeft op deze besluiten van 
Holland Rijnland. Het gevolg hiervan is dat Holland Rijnland een juridisch risico loopt. 
Voorliggend advies met bijbehorende verordening en toelichting bieden een oplossing voor dit 
risico. 
 
Beoogd effect: 
De Verordening Bezwaarschriftencommissie geeft de bezwarencommissie de benodigde 
bevoegdheden en regelt de werkwijze van de commissie eenduidig. 
 
Argumenten: 
1.1 Het betreft een wettelijke plicht 
Tegen allerlei besluiten van Holland Rijnland kunnen belanghebbenden bezwaar maken als zij 
het niet eens zijn met het besluit. De bezwaarschriftenprocedure is geregeld in de Algemene 
wet bestuursrecht en is een volledige heroverweging van het bestreden besluit door Holland 
Rijnland zelf. In artikel 7:2 Awb staat dat voordat op het bezwaar wordt beslist bezwaarden in 
de gelegenheid worden gesteld om te worden gehoord. Artikel 7:13 Awb opent de 
mogelijkheid om een adviescommissie in te stellen met als taak het horen van 
belanghebbenden. Deze verordening regelt de bevoegdheid en geeft invulling aan de 
werkwijze van deze commissie. Bovendien wordt de mogelijkheid geboden tot het instellen 
van kamers. De nadere invulling van deze kamers zal t.z.t. geschieden d.m.v. 
aanwijzingsbesluiten. 
 
1.2 #Kracht15 heeft personele implicaties 
De personele implicaties vanuit #Kracht15 zouden bezwaarprocedures tot gevolg kunnen 
hebben. Dit scenario geeft aanleiding om de procedurele afhandeling van bezwaarschriften 
tegen het licht te houden, temeer de rechter de beslissingen op bezwaar kan vernietigen 
wanneer de afhandeling daarvan op onjuiste juridische wijze is geregeld.  
 
Kanttekeningen/risico’s: 
1.1 de verordening heft het bevoegdheidsgebrek op 
Op dit moment worden de bezwaarschriften tegen besluiten van Holland Rijnland door 
gemeentelijke bezwarencommissies behandeld. Deze gemeentelijke commissies zijn bevoegd 

Vergadering: Algemeen Bestuur 
 

Datum: [datum en tijd]  
Locatie: [locatie]  

 
Agendapunt: [agendapuntnummer]  
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waar het gaat om besluiten van de desbetreffende gemeente, maar niet waar het gaat om 
besluiten van Holland Rijnland. Er kleeft derhalve een bevoegdheidsgebrek aan de 
beslissingen op bezwaar. Het risico dat Holland Rijnland loopt is, dat als binnen een 
beroepsprocedure bij de rechtbank de bevoegdheid van de bezwarencommissie aan de orde 
wordt gesteld de beslissing op bezwaar wordt vernietigd wegens onbevoegdheid. Gelet op de 
reorganisatie kunnen dergelijke zaken worden verwacht 
 
 
1.2 er ontstaat een vacature van commissievoorzitter gelet op aansluiting huidige 
praktijk 
Er wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de huidige praktijk. Elke kamer zal derhalve 
beschikken over een kamervoorzitter. Daarnaast zal de commissie als zodanig over commissie 
voorzitter dienen te beschikken, waarvoor een vacature ontstaat 
 
1.3 de verordening blijft van toepassing op rechtsopvolgers 
Gezien de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland blijven verordeningen van 
toepassing zolang de Gemeenschappelijke Regeling niet is geliquideerd. Met onderhavige 
verordening is dat niet anders en deze zal dan ook over gaan op rechtsopvolgers, mits de 
Gemeenschappelijke Regeling niet wordt geliquideerd. 
 
Financiën:  
De dienstverleningsovereenkomsten worden afgesloten wanneer de aanwijzingsbesluiten van 
de desbetreffende kamers t.z.t. aan de orde komen. 
 
Communicatie: 
Het besluit tot vaststelling van de Verordening Bezwaarschriftencommissie Holland Rijnland is 
een algemeen verbindend voorschrift. Deze dienen op de gebruikelijke wijze te worden 
bekendgemaakt. 
 
Evaluatie: 
In de Verordening Bezwaarschriftencommissie Holland Rijnland is bepaald dat er  jaarlijks een 
jaarverslag wordt opgemaakt. 
 
Bijlagen: 
Bijlage 1: Verordening Bezwaarschriftencommissie Holland Rijnland  
Bijlage 2: Toelichting Verordening Bezwaarschriftencommissie Holland Rijnland 
 
 
 

 
 
 


