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Verordening commissie bezwaarschriften 

 

 

Voorstel: 

De Verordening commissie bezwaarschriften vaststellen onder gelijktijdige 

intrekking van de Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente 

Doetinchem 2005. 

 

Toelichting 

Per 1 januari 2015 treden er de nodige veranderingen op in het sociaal domein. Via het project 

de Doetinchemse Keuze (DDK) hebben wij u over deze veranderingen geïnformeerd. 

Concreet houdt dit in dat de uitvoering van de Jeugdwet bij de gemeente komt te liggen, 

evenals de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). Daarnaast treden veranderingen 

op in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Verder worden de Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en bijstand (Wwb) per 1 januari 2015 vervangen 

door de Participatiewet. 

 

Een andere ontwikkeling is dat er in juni 2013 een pilot voor de samenwerking van de 

bezwarencommissies van de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek is gestart. 

De ervaringen over de pilot zijn zowel bij de beide commissies als secretariaten positief, zodat 

de commissies per 1 januari 2015 zullen worden samengevoegd. Daarbij is het van belang dat 

beide gemeenten dezelfde werkwijze hanteren, zodat de huidige verordeningen voor de 

bezwarencommissies op elkaar zijn afgestemd. Deze afstemming, met name de kamerindeling 

en de redactie van de verordening, is verwerkt in de nieuwe verordening. 

 

Verder is er is een fusie op komst van de afdelingen werk en inkomen van de gemeenten 

Doetinchem en Oude IJsselstreek en het werkvoorzieningschap Wedeo. De bezwaren-

commissie van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen (ISWI) 

behandelt nu nog de bezwaarschriften van de afdeling werk en inkomen van de gemeente 

Oude IJsselstreek. Na de hiervoor genoemde fusie kunnen de bezwaarschriften van de nieuwe 

organisatie worden behandeld door de gezamenlijke bezwarencommissie van de gemeenten 

Doetinchem en Oude IJsselstreek. 

 

Door de ontwikkelingen in het sociaal domein en alle taken en verantwoordelijkheden die er 

op onze gemeente afkomen, zal de gemeente substantieel meer besluiten nemen en komen er 

derhalve ook meer bezwaarschriften bij de commissie voor bezwaar terecht. Hierdoor is de 

huidige structuur van de commissie niet langer toereikend. Op basis van de huidige 

verordening bestaat de commissie voor bezwaar namelijk uit twee kamers, te weten de 

algemene kamer en de sociale kamer. Vanaf 1 januari 2015 zal het noodzakelijk zijn om de 

sociale kamer te splitsen in drie kamers. 

 

Wij stellen u derhalve voor om in de nieuwe verordening voor de bezwarencommissie de 

algemene kamer te handhaven en de sociale kamer op te heffen. Hiervoor in de plaats is ons 

voorstel een kamer in te stellen voor uitkeringen, een kamer voor zorg en een kamer voor 

jeugd. Overigens is het de bedoeling de kamer voor jeugd pas in 2016 operationeel te laten 

worden, aangezien pas in dat jaar de besluitvorming op dit terrein op gang komt. 
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Tot slot nog een andere ontwikkeling. Sinds twee jaar probeert de commissie voor bezwaar 

om door bemiddeling (pre-mediation) een oplossing voor een bezwaarschrift te vinden. 

Het secretariaat geeft hiervoor een aanzet. In veel gevallen wordt dan een oplossing gevonden. 

Als dit niet lukt, probeert de commissie voor bezwaar op de hoorzitting nog een oplossing 

voor het bezwaarschrift te vinden. Wanneer dit ook niet lukt, brengt de commissie een advies 

over het bezwaarschrift uit. Door deze werkwijze werd in 2013 voor 46% van de ingediende 

bezwaarschriften een oplossing is gevonden. Deze werkwijze sluit aan bij de door de 

rechtbanken gehanteerde werkwijze. Wanneer daar beroep wordt aangetekend, zijn de 

mogelijkheden bij de gemeente inmiddels bekeken en kan gelijk een uitspraak over het geschil 

worden gevraagd. Hierdoor wordt veel tijd en geld bespaart.  

Deze nieuwe werkwijze was nog niet opgenomen in de verordening voor de 

bezwarencommissie, zodat wij u voorstellen deze werkwijze in de nieuwe verordening op te 

nemen. 

 

Samenvattend stellen wij u voor, de verordening commissie bezwaarschriften vast te stellen 

onder gelijktijdige intrekking van de Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente 

Doetinchem 2005. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART   N.E. JOOSTEN BC. 

 

 

 


