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Onderwerp
Verordening commissie Bezwaarschiften gemeente West Betuwe.

Beslispunten
De verordening commissie Bezwaarschriften gemeente West Betuwe vast te stellen.

Inleiding
In de gemeenten Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen wordt gebruik gemaakt van een 
bezwaarschriftencommissie.  De projectgroep en stuurgroep hebben eerder ingestemd 
met het plan van aanpak met betrekking tot de afhandeling van bezwaren per 1 januari 
2019. Daarbij is gekozen voor een geheel nieuwe commissie, die digitaal gaat werken, 
aandacht heeft voor pre-mediation en die wordt ondersteund door een interne 
secretaris. De huidige verordeningen corresponderen alle drie niet geheel met de 
werkwijze van de commissie vanaf 1 januari 2019. U wordt voorgesteld een nieuwe 
verordening voor de commissie voor bezwaarschriften vast te stellen, die in lijn is  met 
de modelverordening van de VNG

Besluitgeschiedenis
-

Beoogd effect
Een doelmatige en rechtmatige afdoening van bezwaarschriften.

Argumenten
1.1. Er zijn nu nog 3 verordeningen, die niet eenduidig zijn.
De herindeling van de gemeente Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal is vanaf 1 
januari 2019 een feit. Dit betekent dat u de verordeningen van de gemeente West 
Betuwe moet regelen. Hiervoor geeft de wet arhi de spelregels. Dit voorstel betreft een 
verordening waarbij inhoudelijk enkele wijzigingen zijn aangebracht. Een van de drie 
verordeningen kan daarom niet op grond van artikel 29 van de Wet Arhi verbindend 
worden verklaard voor de gehele gemeente West Betuwe. Deze verordening zal daarom 
per separaat voorstel aan de raad van West Betuwe worden aangeboden. 
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1.2 Minimale inhoudelijke verschillen
Vanwege de fusie dient 1 uniforme verordening te worden vastgesteld. De huidige 
verordeningen verschillen op een paar kleine onderdelen van elkaar. Met de vaststelling 
van de nieuwe verordening vervallen de bestaande verordeningen van de gemeenten 
Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen. 

1.3  Geen behandeling rechtspositionele besluiten 
In de drie gemeenten werden belastingbesluiten en OZB-besluiten in artikel 2.2 
uitgesloten van behandeling door de bezwarencommissie. Dat blijft zo. In Neerijnen en 
Lingewaal werden rechtspositionele besluiten wel door de commissie van een advies 
voorzien. Vanwege de specifieke deskundigheid bij personele zaken wordt voorgesteld 
om deze niet door de commissie bezwaarschriften te laten behandelen. Via de 
werkgroep P&O wordt hiervoor een specialistische commissie ingesteld. Indien mogelijk 
op ad-hocbasis. 

1.4 Bemiddeling procedureel vastgelegd.
Belangrijkste wijziging voor een nieuwe klantvriendelijkere aanpak is dat in de 
voorgestelde verordening bemiddeling ook procedureel wordt vastgelegd (in artikel 7). In 
de verordening wordt nu bepaald dat de commissie onderzoekt of de zaak in der minne 
kan worden geschikt alvorens de zaak in behandeling wordt genomen. De secretaris 
verricht daartoe de nodige handelingen. Bij de behandelende afdelingen wordt gevraagd 
om bezwaarden/belanghebbenden te benaderen om te kijken in hoeverre er samen tot 
een oplossing kan worden gekomen. In de praktijk wordt al enkele jaren op een 
succesvolle wijze op deze manier gewerkt bij de behandeling van bezwaren. Het heeft 
echter altijd nog een vrijblijvend karakter en dat verandert nu met genoemde bepaling 
in de verordening.

Kanttekeningen
-

Duurzaamheid

-
Financiën
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.

Uitvoering
-

Planning
-

Evaluatie
-
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Communicatie
De verordening wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt via 
www.officielebekendmakingen.nl.

Tabel risicoparagraaf

Risico 
omschrijving

Soort risico Kans Effect Beheersingsmaatre
gel

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van West Betuwe

De secretaris,                       De burgemeester,
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van de stuurgroep van 14 augustus 2018,  

besluit:

de verordening commissie Bezwaarschriften gemeente West Betuwe vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 2 januari 2019, nummer 12

De griffier,                                  De voorzitter,
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