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DATUM  28 februari 2022 

ONDERWERP  RV Verordening behandeling bezwaarschriften Koggenland 2022                              

PORTEFEUILLEHOUDER  M. Bonsen-Lemmers 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Bedrijfsvoering 

ZAAKNUMMER  ZK21002251 

DOCUMENTNUMMER  22.0000102 

AANLEIDING  Door allerlei oorzaken waaronder de afname van het aantal bezwaarschriften, zijn er de 

laatste jaren minder hoorzittingen bij de commissie bezwaarschriften.  

Ook in de gemeente Opmeer zijn er weinig zaken die in een hoorzitting bij de commissie 

bezwaarschriften behandeld moeten worden.  

Uit oogpunt van vermindering personele kwetsbaarheid, kennisvergroting, mogelijke 

kostenbesparing en de regionale samenwerking is er een voornemen om de commissies 

samen te voegen tot één commissie. 

KADER  Artikel 108 en artikel 147 Gemeentewet 

WIJ STELLEN VOOR  De Verordening behandeling bezwaarschriften Koggenland 2022 vast te stellen en de 

Verordening behandeling bezwaarschriften Koggenland 2020 in te trekken.                                                                      

BEOOGD RESULTAAT  De verordening op essentiële punten niet strijdig te laten zijn met die van Opmeer, en 

tevens een kleine wijziging door te voeren voor wat betreft het uitnodigen voor ambtelijk 

telefonisch horen.                                                                                                                      

ONDERBOUWING  In juni 2020 heeft uw raad de verordening voor de behandeling van bezwaarschriften 

geactualiseerd. Daarbij is een flexibele en toekomstbestendige wijze van afhandeling van 

bezwaarschriften mogelijk gemaakt. De verordening regelt zowel de procedure voor 

bezwaarbehandeling via de commissie bezwaarschriften als de interne procedure. De 

laatste is buiten de commissie om, voor de minder gecompliceerde zaken. 

Inmiddels zijn de al eerder geuite voornemens om de commissies bezwaarschriften van 

Koggenland en Opmeer te gaan samenvoegen concreet geworden.  

Het is de bedoeling dat de samenwerking zal plaatsvinden met ingang van 30 maart 2022.  

Opmeer heeft een nieuwe verordening commissie bezwaarschriften in voorbereiding, 

waarin de koppeling met de zittingsduur van de leden met die van de gemeenteraad wordt 

losgelaten. De voorgestelde benoemingstermijn is vier jaar, met de mogelijkheid voor één 

keer herbenoeming. Bij ons was de koppeling met de zittingsduur van de gemeenteraad al 

eerder losgelaten. Echter, in Koggenland is na een benoemingsduur van vier jaar nog drie 

keer herbenoeming mogelijk.  

Hoewel de Koggenlandse verordening relatief nieuw is, is het toch noodzakelijk de 

benoemingstermijn van de commissieleden te beperken tot één keer herbenoeming. 

Daarbij is een overgangsbepaling opgenomen. 

Ook zijn er nog enkele andere relevante punten waarbij de verordening niet in strijd moet 

zijn met die van de gemeente Opmeer. Dit betreft het verlagen van het minimum aantal 
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Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

leden van vier naar twee. De voorzitter is daarbij niet meegerekend. Ook moet de 

plaatsvervangend voorzitter in de verordening zijn opgenomen.  

In onze verordening is ook het ambtelijk horen geregeld. Gebleken is, dat er nog een 

praktisch knelpunt moet worden opgelost waarbij het gemakkelijker moet worden 

gemaakt om dan telefonisch te horen.  

Ieder bestuursorgaan stelt de verordening voor zichzelf in. Uit praktische overwegingen 

stellen wij voor de nieuwe verordening vast te stellen en de oude in te trekken. 

KANTTEKENINGEN  De Koggenlandse verordening is anders van opzet dan die van Opmeer. Dat staat de 

samenwerking op zich niet in de weg, maar wel is het zo dat er op essentiële punten geen 

strijdigheid met elkaar mag zijn. Getracht wordt dat op deze manier te bereiken. 

FINANCIËN  n.v.t. 

DUURZAAMHEID  n.v.t. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

    geen 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 Niet de verordening zelf, maar wel de samenwerking kan worden gezien als voorloper op 

verdere regionalisering. 

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 2022; 

2. Verordening behandeling bezwaarschriften Koggenland 2020. 


