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1. Voorstel 

 Besluiten tot het vaststellen van het Besluit tot wijziging van de Verordening Commissie voor 

bezwaarschriften gemeente Midden-Groningen 2018. 

 

2. Inleiding 

De externe en onafhankelijke Commissie voor bezwaarschriften van de gemeente Midden-Groningen 

(hierna: commissie) adviseert de raad, het college van burgemeester en wethouders en de 

burgemeester ten aanzien van ingediende bezwaarschriften gericht tegen besluiten van 

voornoemde bestuursorganen.  

 

Een jaar na de start van de gemeente Midden-Groningen is gekeken of en zo ja waar het proces 

rondom de behandeling van de bezwaarschriften kan worden verbeterd. Een belangrijke wijziging 

die op korte termijn plaatsvindt, is bijvoorbeeld de overstap naar het papierloos vergaderen. Het 

voorliggende voorstel ziet op een wijziging in het proces met betrekking tot het horen van 

bezwaarden door de commissie.   

 

Een belangrijke taak van de commissie betreft het horen van diegenen die bezwaar hebben 

gemaakt. De Verordening commissie voor bezwaarschriften gemeente Midden-Groningen 2018 

(hierna: verordening) regelt in artikel 14 dat de verslaglegging van de hoorzitting schriftelijk 

plaatsvindt. Het verslag van het horen wordt tot op heden derhalve schriftelijk uitgewerkt en 

maakt onderdeel uit van het adviesrapport van de commissie.  

 

Innovatieve technieken maken het mogelijk om, in plaats van een getypt verslag van de 

hoorzitting, een digitale geluidsopname van de hoorzitting te maken. Om dit mogelijk te maken 

dient de verordening te worden aangepast. 
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De voorgestelde wijziging betekent overigens niet dat er in het advies van de commissie niet langer 

wordt verwezen naar de ingediende bezwaren en/of bijvoorbeeld nieuwe feiten en/of 

omstandigheden die tijdens de hoorzitting aan de orde zijn gekomen. Het advies van de commissie 

blijft, ook nadat de wijziging is doorgevoerd, melding maken van hetgeen tijdens de hoorzitting 

door belanghebbenden naar voren is gebracht. Waar voorheen een schriftelijk (veelal woordelijk) 

verslag van de hoorzitting onderdeel uitmaakte van het adviesrapport van de commissie, is dit na 

de wijziging van de verordening in principe niet meer het geval. Dit gedeelte wordt vervangen door 

een digitale geluidsopname.    

 

De leden van de commissie hebben ingestemd met de voorgestelde wijziging in het proces.  

Belanghebbenden worden zowel schriftelijk (in de uitnodiging voor de hoorzitting) als mondeling 

(tijdens de hoorzitting) gewezen op het feit dat er een digitale geluidsopname van de hoorzitting 

wordt gemaakt. Daarbij zal nadrukkelijk worden vermeld dat belanghebbende op diens verzoek een 

kopie van de geluidsopname wordt toegezonden. De informatie op de website van de gemeente 

Midden-Groningen wordt tot slot eveneens geüpdatet. 

 

Naast voornoemde wijziging wordt van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de verordening op 

een twee andere punten aan te passen, zodat deze weer in lijn is met de gewenste 

uitvoeringspraktijk.  

 

3. Publiekssamenvatting 

Ontwikkelingen op digitaal gebied maken het mogelijk om (onderdelen van) processen waarmee in 

de uitvoering veel tijd gemoeid is, eenvoudiger en efficiënter uit te voeren. Het maken van een 

verslag van een hoorzitting van de commissie is hier een voorbeeld van. Nu er geschikte apparatuur 

voor handen is om op een betrouwbare manier geluidsopnamen te maken, is het niet langer 

noodzakelijk om in alle gevallen een verslag van de hoorzitting schriftelijk uit te werken. Van elke 

hoorzitting wordt in het vervolg een digitale geluidsopname gemaakt die op verzoek aan de 

belanghebbende(n) ter beschikking kan worden gesteld. De secretaris van de commissie kan op 

basis van de geluidsopname ook alsnog een schriftelijk verslag maken: a) indien dat nodig is voor de 

besluitvorming door het bestuursorgaan of b) op verzoek van een belanghebbende of een 

gerechtelijke instantie in het geval van een (hoger) beroepsprocedure. 

 

4. Bevoegdheid van de raad 

Op grond van artikel 147 Gemeentewet is de raad bevoegd de Verordening commissie 

bezwaarschriften gemeente Midden-Groningen 2018 gewijzigd vast te stellen. 

5. Beoogd effect 

Met de aanpassing van artikel 14 van de verordening wordt de mogelijkheid gecreëerd om een 

digitale geluidsopname van een hoorzitting te maken welke geldt als een verslag van een 

hoorzitting van de commissie als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb. Tevens wordt de mogelijkheid 

gecreëerd bevoegdheden ter ondersteuning van het werk van de commissie neer te leggen bij de 

medewerkers die samen het secretariaat van de commissie vormen. 
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6. Historische context 

De Verordening commissie voor bezwaarschriften gemeente Midden-Groningen 2018 is door u 

vastgesteld in uw vergadering van 2 januari 2018 [zaaknummer: 2018-000101]. Nieuwe inzichten en 

technische mogelijkheden maken dat een wijziging van de verordening wordt voorgesteld. 

7. Argumenten 

 

 Het maken van geluidsopnames levert een efficiencyvoordeel op en levert een bijdrage aan 

een effectiever bezwaarproces 

Op dit moment werkt de secretaris van de commissie elk verslag van de hoorzitting schriftelijk uit. 

Hiermee is veel tijd gemoeid. Indien wordt ingestemd met voorliggend voorstel, wordt in het 

vervolg van elke hoorzitting een digitale geluidsopname gemaakt. De opname wordt alleen 

uitgewerkt in een schriftelijk verslag wanneer het bestuursorgaan dat nodig acht of als de 

rechtbank hierom verzoekt in het kader van een beroepsprocedure. De geluidsopname wordt 

overigens altijd op verzoek aan belanghebbenden ter beschikking gesteld.  

Het slechts incidenteel opstellen van een schriftelijk verslag van de hoorzitting levert een enorme 

tijdswinst op. In de praktijk (bij andere vergelijkbare gemeenten in het land) blijkt namelijk dat 

slechts ongeveer 10% van de hoorzittingen hoeft te worden uitgewerkt. De te behalen tijdwinst is 

overigens eveneens noodzakelijk om binnen de huidige beschikbare formatie zowel de kwaliteit van 

het commissiewerk in het algemeen, alsook de dienstverlening aan de burger en de 

toegankelijkheid/kwaliteit van deze vorm van rechtsbescherming op goed niveau te kunnen 

handhaven. 

Voorts zal, nu de notulen niet volledig schriftelijk meer worden uitgewerkt, het adviesrapport van 

de commissie sneller gereed zijn. De totale doorlooptijd die nodig is voor het behandelen van een 

bezwaarschrift door de gemeente wordt hierdoor verkort. Diegene die bezwaar heeft gemaakt zal 

daardoor in principe dus eerder een besluit op zijn of haar bezwaar ontvangen.    

 Het maken van geluidsopnames is rechtsgeldig en tast de belangen van belanghebbenden niet 

aan 

Artikel 7:7 Awb vereist zeer kort en bondig dat van het horen een verslag wordt gemaakt. De wijze 

waarop en de inhoudelijke vereisten aan het verslag worden niet door de Awb geregeld. 

Traditioneel geldt nog dat veel gemeenten kiezen voor het schriftelijk uitwerken van de notulen. 

De plicht tot verslaglegging kan echter op verschillende wijzen worden vormgegeven. Uit vaste 

rechtspraak, zie o.a. ECLI:NL:RBMNE:2018:2917, volgt dat niet wordt gehandeld in strijd met 

artikel 7:7 van de Awb en een belanghebbende niet wordt benadeeld als: 

- er geen verslag van het horen is, maar uit de beslissing op bezwaar blijkt wat er op de 

hoorzitting is besproken. Dit betekent dat uit het adviesrapport van de commissie kan 

worden afgeleid wat de standpunten van partijen tijdens de hoorzitting zijn geweest en dat 

de gelegenheid is geweest deze ter zitting te onderbouwen; 

- er geen schriftelijk verslag beschikbaar is ten tijde van het nemen van een besluit op 

bezwaar, zolang belanghebbende de beschikking krijgt over de audioweergave van de 

hoorzitting én 

- als er (indien aan de orde) na het instellen van (hoger) beroep alsnog een verslag van de 

hoorzitting wordt gemaakt. 
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 Een geluidsopname is de meest objectieve manier van verslaglegging 

 Geluidsopnamen kunnen duidelijkheid verschaffen aangaande de bejegening van 

bezwaarmaker (klachten). Eventuele subjectiviteit kan hierdoor worden ondervangen. 

 Met het aanpassen van de mandatering zoals genoemd in artikel 7 van de Verordening, wordt 

het mogelijk administratieve taken van het secretariaat van de commissie meer effectief en 

efficiënter uit te voeren. 

 De benaming in artikel 4 van de verordening wordt aangepast om ook eventuele tijdelijke 

inhuur van externe partijen, niet zijnde ambtenaren, mogelijk te maken.    

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Het gebruik van geluidsopnamen dient met voldoende waarborgen te zijn omkleed. Zo dient de 

geluidsopname voor bezwaarmaker beschikbaar te zijn wanneer daar om wordt verzocht. De wijze 

waarop gegevens ter beschikking worden gesteld valt verder onder de privacywetgeving en de voor 

de gemeente geldende AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In de uitvoering en 

daarmee in het werkproces van de commissie wordt hier, vanzelfsprekend, overeenkomstig naar 

gehandeld.  

 

9. Financiële paragraaf 

De kosten à c.a. € 1000,-- voor het aanschaffen van een set voor het maken van digitale 

geluidsopnames wordt gedekt vanuit het budget dat beschikbaar is voor de werkzaamheden van de 

commissie.  

 

10. Communicatie 

De wijziging van de verordening wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad. De geconsolideerde 

versie van de verordening (de Verordening zoals die eruit ziet nadat de wijzigingen erin zijn 

verwerkt) is vervolgens raadpleegbaar via www.overheid.nl onder het kopje wettenbank/lokaal. 

In de uitnodiging voor de hoorzitting en tijdens de hoorzitting wordt vorenstaande werkwijze actief 

aan belanghebbenden kenbaar gemaakt. De informatie op de website wordt tot slot eveneens 

aangepast. 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

De voorgestelde werkwijze is afgestemd met de leden van de Commissie voor bezwaarschriften. 

Door hen is ingestemd met de nieuwe werkwijze. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

http://www.overheid.nl/
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Bijlagen: 

Bijlage 1: Raadsbesluit: Besluit tot wijziging van de Commissie voor bezwaarschriften Midden-  

               Groningen 2018 

Bijlage 2: Overzicht wijzigingen 

Bijlage 3: Verordening Commissie bezwaarschriften Midden-Groningen 2018 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


