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Afdeling:

  

 Concernzaken  Leiderdorp, 26-05-2009 

Onderwerp:  wijziging verordening 

commissie bezwaar- en 

beroepschriften 2007 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 
1. Akkoord gaan met de uitbreiding van het aantal leden van de Commissie bezwaar- en 

beroepschriften van acht naar tien leden en daartoe de Verordening Commissie 
bezwaar- en beroepschriften te wijzigen.  

 

 

1 Inleiding 
Voorgesteld wordt om het aantal leden van de Commissie bezwaar- en beroepschriften uit 

te breiden naar tien leden. Sinds 2008 komen meer bezwaarschriften binnen dan de 

voorgaande jaren. Deze trend zet zich voort in 2009. Dit leidt voor de commissieleden tot 

een hoge werkdruk en langere doorlooptijden van de bezwaarschriften. Door het aantal 

leden uit te breiden komen er meer commissieleden beschikbaar om de bezwaarschriften 

te behandelen. In het tweede kwartaal van 2009 worden selectiegesprekken gevoerd met 

kandidaten in verband met vertrek van een aantal commissieleden. Indien wordt besloten 

tot uitbreiding van het aantal commissieleden kan dit in de selectieprocedure worden 

meegenomen.  

De tekst van de Verordening wordt op een tweetal punten aangepast (wijzigingen cursief 

aangegeven): 

- artikel 3 lid 1: De commissie bestaat uit maximaal tien leden, met inbegrip van de 

voorzitter”. 

- artikel 8:  

lid 1: Tenminste éénmaal per jaar vergadert de Commissie plenair; 

lid 2: De Commissie vergadert met minimaal zes leden; 

lid 3: Indien het in het vorige lid genoemde aantal leden niet aanwezig is, belegt de 

voorzitter een nieuwe vergadering, die kan worden gehouden indien tenminste vier 

leden aanwezig zijn; in deze vergadering mogen geen agendapunten worden 

behandeld welke niet bij de eerste oproep tot vergadering vermeld waren. 
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2 Beoogd effect 
Verlaging van de werkdruk van commissieleden en verkorting van de doorlooptijden van 

bezwaarschriften. 
 

3 Argumenten 
1.1 De commissie heeft te maken met een hoge werkdruk, welke verminderd kan 

worden door middel van uitbreiding van het aantal commissieleden. 

1.2. De doorlooptijd van de behandeling van bezwaarschriften is langer dan gewenst 

zou zijn. Met deze wijziging zouden de doorlooptijden verkort kunnen worden. 

 
4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Niet van toepassing. 
 

5 Milieu 
Niet van toepassing. 
 
 

6 Kosten, baten en dekking 
De uitbreiding van de commissie heeft geen financiële consequenties, aangezien de 
commissieleden per zitting worden betaald. Doel van het uitbreiden van het aantal 
commissieleden is het kunnen organiseren van extra zittingen. Voor de extra zittingen is 
voldoende budget aanwezig (naast de reguliere zittingen is het budgettair gezien mogelijk 
om 8 extra zittingen te houden op jaarbasis). 
 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  M. Zonnevylle 
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