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DATUM  29 juni 2020 

AGENDAPUNT  3.05.01 

ONDERWERP  Verordening  behandeling bezwaarschriften Koggenland 2020 

PORTEFEUILLEHOUDER  J. Franx 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Algemeen bestuur 

ZAAKNUMMER  ZK20000867 

AANLEIDING  Er is steeds meer behoefte aan een flexibele en laagdrempelige afhandeling van 

bezwaarschriften. Met name is behoefte aan een procedureel eenvoudiger afhandeling van 

bezwaarschriften voor de minder gecompliceerde zaken. Ook moet de wijze van horen 

worden aangepast aan de eisen van de tijd, en moet er iets worden geregeld over het 

horen van minderjarigen. De regels voor het afdoen van bezwaarschriften zullen meer 

toekomstbestendig moeten worden gemaakt. Daarom is het nodig een nieuwe verordening 

vast te stellen.  

 

KADER  Artikel 108 en artikel 147 Gemeentewet 

WIJ STELLEN VOOR  De Verordening behandeling bezwaarschriften Koggenland 2020 vast te stellen. 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Een flexibele en toekomstbestendige wijze van afhandeling van bezwaarschriften. 

   ONDERBOUWING  De uit 2017 daterende Verordening behandeling bezwaarschriften regelt de werkwijze van 

de commissie bezwaarschriften. In de verordening is weliswaar bepaald dat de commissie 

moet proberen de zaak in der minne te schikken, echter niet iedere zaak leent zich 

hiervoor. 

 

Omdat niet ieder bezwaarschrift de procedure van de commissie bezwaarschriften nodig 

heeft, is er een tendens om de bezwaarschriften af te doen buiten de commissie om.  

In de praktijk wordt er –naast de procedure via de commissie bezwaarschriften- al ambtelijk 

gehoord, al dan niet met een externe gespreksleider. Over de interne procedure, waarbij de 

commissie bezwaarschriften niet wordt ingeschakeld, is echter niets geregeld in een 

verordening.  

 

Inmiddels bestaat er ook behoefte om telefonisch of digitaal via videoconference te kunnen 

horen, zowel ambtelijk als  door de commissie bezwaarschriften.  Dit wordt nu ook in de 

verordening geregeld. 
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Datum college: 9 juni 2020 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

 

Daarnaast wordt de afhandeling van bezwaarschriften nu toekomstbestendig gemaakt, in 

die zin dat ergens anders dan in het gemeentehuis gehoord kan worden in het geval er wel 

fysiek word gehoord.  

De nieuwe verordening betekent dat de wijze van afdoening van bezwaarschriften veel 

meer flexibiliteit biedt dan voorheen en daarmee ook voorziet in zowel de behoefte van 

burger als bestuur.  

De nieuwe verordening heeft geen financiële consequenties.  

 

     

KANTTEKENINGEN  Bij de keuze van een procedure wordt vooraf al een inschatting gemaakt van het juridisch 

risico. Wanneer dit laag is, kan voor de interne procedure worden gekozen. 

FINANCIËN  n.v.t. 

DUURZAAMHEID  n.v.t. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Er kan voor worden gekozen om vast te houden aan de bestaande verordening die alleen 

de commissie bezwaarschriften regelt, echter deze voldoet niet meer aan de eisen van deze 

tijd.  

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 n.v.t.. 

COMMUNICATIE  De verordening wordt op de voorgeschreven wijze bekend gemaakt. 

VERVOLG  De verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.  

BIJLAGEN  1. Verordening behandeling bezwaarschriften Koggenland, 2020 

2. Verordening behandeling bezwaarschriften Koggenland, 2010 

2a    1e wijziging (2012) op de verordening uit 2010 

  2b    2e wijziging (2017) op de verordening uit 2010 

   


