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DATUM  28 februari 2022 

ONDERWERP   Verordening geldelijke vergoedingen bezwaarschriftencommissie  

PORTEFEUILLEHOUDER  M. Bonsen-Lemmers 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Algemeen bestuur 

ZAAKNUMMER  ZK21002251 

DOCUMENTNUMMER  21.0012140 

AANLEIDING  In het kader van vermindering van personele kwetsbaarheid, kennisvergroting, mogelijke 

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

bezwaarschriften per 30 maart 2022 samen te voegen met die van de gemeente Opmeer. 

Daarvoor is het nodig dat er een nieuwe verdeelsleutel wordt vastgesteld voor het 

honorarium van de voorzitter en de leden. 

KADER  De artikelen 108 en 147 Gemeentewet 

 

WIJ STELLEN VOOR  Bijgaande Verordening geldelijke vergoedingen bezwaarschriftencommissie vast te stellen.                                                                      

                                                                                                                          

 

BEOOGD RESULTAAT                                                                                                                        

Wanneer er sprake is van één commissie moet er sprake zijn van een eerlijke 

kostenverdeling tussen Opmeer en Koggenland. De kostenverdeling wordt vastgelegd in de 

Verordening geldelijke vergoedingen bezwaarschriftencommissie. 

ONDERBOUWING  Volgens de huidige verordening voor de betaling van de commissieleden worden deze per 

vergadering uitbetaald ongeacht het aantal bezwaarschriften. 

 

Om een verdeelsleutel te creëren is het nodig dat de commissieleden niet meer per 

vergadering worden betaald (nu afgerond € 247,-- voor de voorzitter en € 165,-voor een lid) 

maar per zaak. Zo kunnen de kosten per vergadering naar rato van het aantal zaken per 

gemeente worden verdeeld. In bijgaande verordening zijn bedragen van € 90,-- per zaak 

voor de voorzitter en € 60,-- per zaak voor een lid met een indexering van € 1,-- per jaar 

opgenomen. Opmeer is doende dezelfde vergoedingen in een verordening op te nemen. 

 

KANTTEKENINGEN  Per vergadering zijn in deze gemeente meestal een tot drie zaken aan de orde. Er is een 

dalende tendens in het aantal bezwaarschriften. 

FINANCIËN  Het huidige budget voor de bezwaarschriftencommissie is € 7.000,-. Wij verwachten dat de 

kosten binnen budget blijven. 

DUURZAAMHEID   n.v.t. 
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Datum college: 11 januari 2022 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

  

Geen andere mogelijkheden. 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 n.v.t. 

 

COMMUNICATIE  n.v.t. 

 

VERVOLG  n.v.t. 

BIJLAGEN  1.  

Raadsbesluit met Verordening geldelijke vergoedingen bezwaarschriftencommissie 


