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Adviesnota raad 

Vaststellen van de Verordening commissie bezwaarschriften  
 

Samenvatting 

Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. 

Voor de Commissie voor de Bezwaarschriften heeft dit als gevolg dat kamer III 

Personele aangelegenheden komt te vervallen. De Verordening commissie 

bezwaarschriften is daarom aangepast.  

  

Beslispunten 

 

1.  Vaststellen van de Verordening commissie bezwaarschriften  

 

Inleiding 

Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: 

Wnra) in werking. Voor de Commissie voor de Bezwaarschriften heeft dit als gevolg 

dat kamer III Personele aangelegenheden komt te vervallen. De Verordening 

commissie bezwaarschriften is daarom aangepast.  

 

Relevante (wettelijke) beleidskaders 

- Algemene wet bestuursrecht 

- Gemeentewet 

 

Beoogd effect 

De Verordening commissie bezwaarschriften in overeenstemming brengen met de 

gevolgen van de inwerkingtreding van de Wnra. 

 

Argumenten 

1.1 Op deze manier wordt de Verordening commissie bezwaarschriften in 

overeenstemming gebracht met nieuwe wetgeving. 

Op 1 januari 2020 treedt de Wnra in werking. Dit heeft als gevolg dat kamer III van 

de Commissie bezwaarschriften (Personele aangelegenheden) komt te vervallen. Dit is 

aangepast in de Verordening commissie bezwaarschriften.  

 

Kanttekeningen en risico’s 

Geen. 

 

Financiën 

Geen financiële consequenties. 

 

Communicatie en samenspraak 

Voor de inwerkingtreding van de Verordening commissie bezwaarschriften wordt deze 

gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad. 

 

Uitvoering / planning 

Geen. 
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Bijlagen 

- Raadsbesluit 19.110 

 

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

Dit agendapunt is – vanwege het late tijdstip - niet behandeld tijdens deze 

oordeelsvormende raadsvergadering.  

 

Het agendapunt wordt ongewijzigd als bespreekstuk geagendeerd voor de 

besluitvormende raadsvergadering op 17 december 2019. 

 

 

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad 

Niet van toepassing 

 

 

Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

 

 

H.J. de Ruiter      M.J.A. Delhez 

secretaris                                     burgemeester 
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