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Herbenoeming leden van de Sociale Kamer van de commissie voor
bezwaarschriften.

Programma:
Reden van agendering: ter besluitvorming
Aan de Raad,
Heerhugowaard, 8 oktober 2019
De Raad besluit:
1. Dat het college in afwijking van de verordening commissie bezwaarschriften gemeente
Heerhugowaard twee leden van de Sociale Kamer van de commissie voor
bezwaarschriften voor een langere periode, dan vastgesteld in de verordening, mag
benoemen;
2. Dat het college in afwijking van de verordening commissie bezwaarschriften gemeente
Heerhugowaard de voorzitter van de Sociale Kamer van de commissie voor
bezwaarschriften voor een langere periode, dan vastgesteld in de verordening, mag
benoemen.
Inleiding
De commissie voor bezwaarschriften (hierna: commissie) van gemeente Heerhugowaard bestaat
momenteel uit tien commissieleden. Zeven leden van de Sociale Kamer en drie leden van de
Algemene Kamer.
De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een maximale termijn van
respectievelijk 12 en 8 jaar1. Per 1 januari 2020 nemen drie leden (van de Sociale Kamer) afscheid
van de commissie wegens het aflopen van hun zittingsperiode (8 jaar). Op 9 september 2020
verstrijkt de zittingsduur van de voorzitter van de Sociale Kamer (12 jaar). Dit houdt in dat in 2020
in totaal vier leden afscheid nemen van de commissie met als gevolg dat er dan uiteindelijk drie
leden overblijven voor de Sociale Kamer. Die samenstelling (drie leden) voor de Sociale Kamer
van de commissie in 2020 blijkt erg kwetsbaar.
Gelet op de komende bestuurlijke fusie lijkt het werven van nieuwe leden geen handige keuze.
Temeer omdat de mogelijkheid bestaat dat aangaande de commissie voor bezwaarschriften met
de bestuurlijke fusie andere keuzes worden gemaakt. Het voorstel is om naast de vertrekkende
leden ook te zijner tijd de voorzitter van de Sociale Kamer voor een langere (tijdelijke) periode te
laten benoemen totdat de bestuurlijke fusie zal plaatsvinden. Om die reden verzoekt het college
de raad om in afwijking van de verordening commissie bezwaarschriften van gemeente
Heerhugowaard (hierna: de verordening) in te stemmen de betreffende leden én de voorzitter voor
een langere periode te benoemen.
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Bevoegdheden
De bestuursorganen van de gemeente, de raad, het college en de burgemeester, ieder voorzover
het hun bevoegdheden betreft, hebben de verordening vastgesteld. Hiermee hebben de
bestuursorganen samen een en dezelfde commissie ingesteld om te adviseren op bezwaren tegen
besluiten van de raad, het college en de burgemeester.
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:
Gemeentewet, art. 147 en art 149
Algemene wet bestuursrecht, art. 7:13
Uit artikel 147 van de Gemeentewet volgt dat gemeentelijke verordeningen door de raad worden
vastgesteld voor zover de bevoegdheid daartoe niet bij de wet of door de raad krachtens de wet
aan het college of de burgemeester is toegekend. De raad heeft de benoeming van
commissieleden aan het college gedelegeerd2.
Beoogd effect
Twee van de drie vertrekkende leden evenals de voorzitter hebben aangegeven beschikbaar te
zijn voor een langere periode. De betreffende leden én de voorzitter voor een langere periode te
benoemen blijkt vooral de meest praktische keuze aangezien het hier een tijdelijke benoeming
betreft waaraan verder geen rechten kunnen worden ontleend. Daarnaast is met het aanhouden
van de betreffende leden en de voorzitter de kwaliteit en kennis van de commissie gewaarborgd.
Argumenten
1. Het langer benoemen van de betreffende leden en de voorzitter is vooral praktisch waarbij de
kennis en kwaliteit van de commissie gewaarborgd blijft.
Om uitstroom van kennis én kwaliteit te voorkomen dient hiervan om pragmatische redenen
te worden afgeweken. Met het langer aanhouden van de betreffende leden en de voorzitter
zal de kwaliteit en kennis van de commissie gewaarborgd blijven. Dat is in casu hetzelfde
belang dat wordt gediend als met de bepaling in de verordening die de maximale
benoemingsduur bepaalt.

2. Met deze keuze wordt geen voorschot genomen op keuzes die nog moeten worden gemaakt
met betrekking tot de bestuurlijke fusie. Dit gezien de kans bestaat dat de commissie met de
bestuurlijke fusie wellicht anders zal worden ingericht.
Onderzochte alternatieven
1. We doen niets: de Sociale Kamer zal dan per 1 januari 2020 uit vier leden bestaan en per
september 2020 uit drie leden (na het vertrek van de voorzitter).
2. ‘Gebruik maken’ van de leden van de commissie voor bezwaarschriften van gemeente
Langedijk.
Alternatief 1: een commissie bestaande uit maar drie leden is erg kwetsbaar waardoor de kwaliteit
van de commissie niet (meer) kan worden gewaarborgd.
Alternatief 2: het college wil nog niet vooruit lopen op zaken die betrekking hebben op de
bestuurlijke fusie. Dit aangezien het nog niet duidelijk is of en hoe de commissie met de
bestuurlijke fusie zal worden ingericht.
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Kanttekeningen
Door de voorgestelde oplossing wordt niet voldaan aan de destijds gemaakte weloverwogen
keuze om het lidmaatschap van commissieleden en voorzitter in tijd te beperken.
Uit de verordening volgt dat de voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor
een maximale termijn van respectievelijk 12 en 8 jaar. De gedachte hierachter is om door dit
natuurlijke verloop de commissie een zgn. kwaliteitsimpuls te geven. Te denken valt aan
specifieke deskundigheid die bij een nieuwe selectieprocedure noodzakelijk is in verhouding met
de verschillende taakvelden van de gemeente. Nieuwe taakvelden voor de commissie zijn thans
niet aan de orde.
Financiële gevolgen
Nvt
Communicatie
Nadat de raad haar instemming heeft verleend om in afwijking van de verordening de betreffende
leden én de voorzitter voor een langere periode te benoemen, zullen de betreffende leden hun
benoemingsbrief ontvangen.
Uitvoering
De betreffende leden en voorzitter ontvangen zo snel mogelijk ná goedkeuring van het
raadsvoorstel de benoemingsbrief.
Monitoring/Evaluatie
Nvt
Bijlagenr.

Titel/Onderwerp
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B&W advies BW19-0519
Verordening commissie voor bezwaarschriften van gemeente Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Mens en Samenleving d.d. 12 november 2019
RB2019101 Herbenoeming leden van de Sociale Kamer van de commissie voor
bezwaarschriften:
Akkoordstuk

Nr.:

Voor
Tegen

RB2019101

Allen
---

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2019;
gelet op het advies van de commissie Mens en Samenleving d.d. 12 november 2019;
gelet op:
Verordening commissie voor bezwaarschriften van gemeente Heerhugowaard
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:
Gemeentewet, art. 147 en art 149
Algemene wet bestuursrecht, art. 7:13;
besluit
1. Dat het college in afwijking van de verordening commissie bezwaarschriften gemeente
Heerhugowaard twee leden van de Sociale Kamer van de commissie voor
bezwaarschriften voor een langere periode, dan vastgesteld in de verordening, mag
benoemen;
2. Dat het college in afwijking van de verordening commissie bezwaarschriften gemeente
Heerhugowaard de voorzitter van de Sociale Kamer van de commissie voor
bezwaarschriften voor een langere periode, dan vastgesteld in de verordening, mag
benoemen.

Heerhugowaard, 26 november 2019
De Raad voornoemd,
de griffier,
G.J. de Graaf

de voorzitter,
A.B. Blase

