
gemeente

NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 1 september 2020.

Onderwerp
Wijziging verordening commissie bezwaarschriften

Advies raadscommissie
Hamerstuk

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
De gemeenteraad voorstellen de derde wijziging van de Verordening commissie bezwaarschriften 
vast te stellen;

Doelstelling
De regels over de behandeling van bezwaarschriften zijn weer actueel.

Beleidskader
De Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder hoofdstuk 7 (bijzondere bepalingen over 
bezwaar en administratief beroep) en de Verordening commissie bezwaarschriften 
Noordoostpolder.

Argumenten
1.1 De bepalingen over de kamer Personeelsaangelegenheden moeten geschrapt worden uit 

de Verordening
Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. 
Alle personeelsregelingen waar het college bevoegd gezag voor is, zijn eerder al aangepast. De 
Verordening commissie bezwaarschriften moet als gevolg van de Wnra ook nog aangepast 
worden.
In de Verordening is nu nog geregeld dat ambtenaren die het niet eens zijn met besluiten over 
hun ambteiijke aanstelling bezwaar kunnen maken. Dat is onjuist sinds de invoering van de Wnra. 
De voorgestelde wijzigingen zijn verwerkt in de artikelen A en B van de Wijzigingsverordening.

7.2 De Verordening moet aangepast worden aan de beslistermijnen van de Algemene wet 
bestuursrecht

In artikel 18, lid 2 van de Verordening staat nu nog dat de beslistermijn 10 weken is. In de Awb is 
sinds enige tijd bepaald dat het 12 weken is. De wijziging is verwerkt in artikel C.

Kanttekeningen
Geen

Planning/uitvoering
Na vaststelling van de wijzigingsverordening wordt die gepubliceerd in het Gemeenteblad van 
Noordoostpolder en treedt daarna in werking. De volledige tekst van de Verordening commissie 
bezwaarschriften is daarna te raadplegen op:
http://decentrale.reqelqevinq.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutDut/Historie/Noordoostpolder/36886/CVD
R36886 3.html

http://decentrale.reqelqevinq.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutDut/Historie/Noordoostpolder/36886/CVD


Bijlagen
Verordening tot wijziging van Verordening commissie bezwaarschriften Noordoostpolder

Portefeuillehouder : de heer Joh. C. Westmaas
Steller : mevrouw L. Holl; 06 10 89 49 01; l.holl@noordoostpolder.nl
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TOELICHTING
gemeente

NOORDOOSTPOLDER
Artikel A
Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden.
De bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek over arbeidsovereenkomsten (titel 10 van boek 7) zijn van nu van 
toepassing op ambtenaren. De privaatrechtelijke rechtsbescherming en het private ontslagstelsel zijn gaan 
gelden; waaronder de preventieve ontslagtoets door UWV of kantonrechter.
De ingestelde kamer Personeelsaangelegenheden en enkele daaruit voortvloeiende bepalingen moeten 
daarom geschrapt worden.

Artikel B
Zie de toelichting bij A

Artikel C
Een aanpassing die noodzakelijk is vanwege een wijziging van de Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 7:10, lid 1 Awb bepaalt dat de beslistermijn twaalf weken is wanneer er een commissie voor de 
bezwaarschriften ingesteld is.



gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Noordoostpolder; 
ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 september 2020, no. 20.0001524;

gelet op de artikelen 84 en 149 van de Gemeentewet en artikel 7:13 van de Algemene wet 
bestuursrecht;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening tot wijziging van Verordening commissie bezwaarschriften Noordoostpolder 
(derde wijziging)

Artikel I De Verordening commissie bezwaarschriften Noordoostpolder wordt gewijzigd als volgt.

A Artikel 3, lid 1 en 4 wordt gewijzigd als volgt:
Bestaande tekst Nieuwe tekst
Artikel 3, lid 1 en 4 Artikel 3, lid 1 en 4

1. De commissie bestaat uit drie kamers, 1. De commissie bestaat uit twee
te weten een kamer Algemene zaken, kamers, te weten een kamer
een kamer Sociaal domein en een Algemene zaken en een kamer
kamer Personeelsaangelegenheden en Sociaal domein en welke belast zijn
welke belast zijn met de voorbereiding met de voorbereiding van beslissingen
van beslissingen op bezwaarschriften op bezwaarschriften als bedoeld in
als bedoeld in artikel 1:5, eerste lid van artikel 1:5, eerste lid van de wet.
de wet. 2. (...)

2. (...) 3. (...)
3. (...) 4. (vervallen)
4. De kamer Personeelsaangelegenheden

is belast met bezwaarschriften
ingediend door ambtenaren op het
gebied van rechtspositie zoals
bezoldiging, functiewaardering en
functiebeoordeling

B Artikel 14, lid 4 wordt gewijzigd als volgt:
Bestaande tekst Nieuwe tekst
Artikel 14, lid 4 Artikel 14, lid 4
De zitting van de commissie vindt achter 
gesloten deuren plaats wat betreft 
bezwaarschriften die zijn ingediend tegen 
besluiten op grond van wetgeving met 
betrekking tot het sociaal domein of 
rechtspositie.

De zitting van de commissie vindt achter 
gesloten deuren plaats wat betreft 
bezwaarschriften die zijn ingediend tegen 
besluiten op grond van wetgeving met 
betrekking tot het sociaal domein.

C Artikel 18, lid 2 wordt gewijzigd als volgt:
Bestaande tekst Nieuwe tekst
Artikel 18, lid 2 Artikel 18, lid 2
Indien naar het oordeel van de voorzitter van Indien naar het oordeel van de voorzitter van



de commissie de termijn van tien weken, als 
bedoeld in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, 
ontoereikend is voor achtereenvolgens het 
uitbrengen van een advies en het nemen van 
een beslissing, verzoekt hij het verwerend 
orgaan tijdig de beslissing te verdagen.______

de commissie de termijn van twaalf weken, als 
bedoeld in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, 
ontoereikend is voor achtereenvolgens het 
uitbrengen van een advies en het nemen van 
een beslissing, verzoekt hij het verwerend 
orgaan tijdig de beslissing te verdagen._______

Artikel II Inwerkingtreding
Deze verordening tot wijziging van de Verordening Commissie bezwaarschriften Noordoostpolder 
treedt in werking op 1 december 2020.


