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Adviesnota raad 

Vaststellen van de Verordening commissie bezwaarschriften  
 

Beslispunten 

 
1. Vaststellen van de Verordening commissie bezwaarschriften   
 
Inleiding 

 
De Commissie voor de bezwaarschriften heeft in 2017 een rooster van aftreden 
vastgesteld. Het college heeft op 5 december 2017 met dat rooster ingestemd. De 
voorzitter legt zijn functie in 2022 neer. In die vacante functie moet worden voorzien. 
Op dit moment bestaat de commissie uit één voorzitter en vier leden. De voorzitter zit 
zowel kamer I (de sociale kamer) als kamer II (de algemene kamer) voor. Het 
verdient de voorkeur om een aparte voorzitter voor kamer I en een aparte voorzitter 
voor kamer II te benoemen omdat op deze manier voorzitters met een deskundigheid 
op het betreffende vakgebied benoemd kunnen worden. Om het benoemen van twee 
voorzitters mogelijk te maken, dient de Verordening commissie bezwaarschriften te 
worden aangepast.  
  
 

Beoogd effect 

 

Door het aanpassen van de Verordening kan er in plaats van één voorzitter voor de 
hele commissie, twee voorzitters worden benoemd (één voor de sociale kamer en één 
voor de algemene kamer).  
 

Argumenten 

 

1.1. Door het aanpassen van de Verordening commissie bezwaarschriften kunnen 

twee voorzitters worden benoemd. 

Omdat er door de aanpassing zowel een voorzitter voor de sociale kamer als een 
voorzitter voor de algemene kamer benoemd kunnen worden, kan per kamer een 
vakspecifieke deskundige voorzitter worden benoemd, hetgeen de kwaliteit van de 
zittingen en adviezen ten goede komt.   
 

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.  
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Uitvoering / planning 

 
Geen  
 
Bijlagen 

 
Raadsbesluit 22.020 
 
Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

De fracties van Lokaal Liberaal, VSA en Burgerpartij Veldhoven geven aan dat het 
raadsbesluit tekstueel niet lijkt te kloppen. Portefeuillehouder Delhez zegt toe dit na te 
gaan en aan te passen indien nodig. 
 
Alle fracties staan positief tegenover het voorstel en het agendapunt wordt zodoende 
als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van 8 februari 
2022. 
 

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

De misvatting zat in het gebruik van het woord ‘voorzitter’, afwisselend in enkelvoud 
en meervoud. Dit had te maken met de bevoegdheden. Opgelost door in artikel 1 toe 
te voegen het begrip ‘voorzitter’ en in het verdere document enkelvoud te gebruiken 
(m.u.v. artikel 3, eerste lid). Tevens een typefout eruit gehaald. Afgestemd met 
burgemeester: akkoord per e-mail 27 januari 2022. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 
 
 
 
 
 
A.J.G. Bex      M.J.A. Delhez 
secretaris                                   burgemeester 


	Vaststellen van de Verordening commissie bezwaarschriften
	Beslispunten
	Inleiding
	Beoogd effect
	Argumenten
	Kanttekeningen en risico’s
	Financiën
	Communicatie en samenspraak
	Uitvoering / planning
	Bijlagen
	Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
	Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad


