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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
Programma B Burger en 
Bestuur 

BBVnummer: 
135010 

Raadsvoorstel: 
135406 

Portefeuillehouder: 
Bert Euser 

     
     
     
Onderwerp 
Wijziging Verordening behandeling bezwaarschriften Albrandswaard in verband met de opheffing van 
de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Zaken Albrandswaard en Ridderkerk 
 
Geadviseerde beslissing: 
1. In te stemmen met de wijziging van de Verordening behandeling bezwaarschriften Albrandswaard 
met ingang van 1 januari 2014, inhoudende schrapping van artikel 2, derde lid,sub b en d; 
2. Op grond van artikel 3, derde lid van de Verordening behandeling bezwaarschriften Albrandswaard 
per 1 januari 2014 te benoemen in kamer 3 van de Commissie voor de bezwaarschriften: 
   - De heer W. van Assendelft, als lid; 
   - Mevrouw M. Klink, als voorzitter / lid; 
   - Mevrouw M.J.J. Reesink-van Gruijthuijsen, als lid; 
   - Mevrouw mr. M. Rahel, als plaatsvervangend voorzitter / lid; 
   - De heer J. Hamoen, als plaatvervangend voorzitter / lid. 

 
 
 
Samenvatting: 
Met (het voorstel tot) opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociale Zaken 
Albrandswaard en Ridderkerk (134414) vindt de voorbereiding en advisering van beslissingen op 
bezwaar vanuit Ridderkerk niet meer plaats. Dat betekent eveneens dat met het opheffen van de 
genoemde GR de bezwaarcommissie die op dit moment nog adviseert over bezwaren van 
Albrandswaardse burgers in sociale zaken niet meer bevoegd is te adviseren over deze bezwaren. 
Om deze bevoegdheid in stand te houden, is het noodzakelijk de commissieleden ook voor de 
gemeente Albrandswaard te benoemen en de Verordening behandeling bezwaarschriften 
Albrandswaard te wijzigen. 
 
Toelichting: 
 
INLEIDING 
Het hele traject van aanvraag, primaire beslissing, bezwaar en de voorbereiding van de beslissing op 
bezwaar in sociale zaken vindt op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking 
Sociale Zaken Albrandswaard en Ridderkerk (GR SoZa) binnen de centrumgemeente Ridderkerk 
plaats. Ook de Commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Ridderkerk adviseert op grond 
van deze GR over bezwaren tegen besluiten die namens het college van de gemeente Albrandswaard 
zijn genomen. Met het oog op de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie is het niet nodig de 
GR SoZa in stand te laten. Gevolg van de opheffing van deze GR is echter wel dat de voorbereiding 
van beslissingen op bezwaar niet meer (alleen) in Ridderkerk plaatsvindt en dat de bezwaarcommissie 
van Ridderkerk niet meer bevoegd is hierover te adviseren. Daarom dient de verordening te worden 
aangepast, moet er een nieuwe kamer bij de Commissie voor de bezwaarschriften komen en zullen de 
commissieleden op voordracht van het college door de raad van de gemeente Albrandswaard 
benoemd moeten worden. 
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BEOOGD EFFECT 
Het doel van dit voorstel is te bewerkstelligen dat ook na opheffing van de GR SoZa er een 
bezwaarcommissie is die kan adviseren over bezwaren tegen besluiten over sociale zaken. 
 
ARGUMENTEN 

1.1 Door opheffing van de GR SoZa wijzigt de wijze van voorbereiding van beslissingen op 
bezwaar in sociale zaken. 

Op grond van de GR SoZa vindt de voorbereiding van beslissingen op bezwaar door de 
centrumgemeente Ridderkerk plaats. Wanneer deze regeling wordt opgeheven en de BAR-organisatie 
deze taak overneemt, ontstaat er een lacune in de voorbereiding. De advisering van een Commissie 
voor de bezwaarschriften is immers niet geregeld in de GR BAR-organisatie. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat het bestuursorgaan, in dit geval het college, zelf moet gaan horen, waarna een 
beslissing op bezwaar genomen kan worden. 
 

1.2 In de huidige Verordening behandeling bezwaarschriften Albrandswaard zijn zaken die onder 
de GR SoZa vallen, uitgesloten. 

Op grond van de huidige Verordening behandeling bezwaarschriften Albrandswaard (artikel 2, derde 
lid, sub b en d) is de bezwaarcommissie 'van Albrandswaard' niet bevoegd te adviseren over: 
besluiten, betreffende onder ander de toekenning, wijziging en intrekking van uitkeringen in het kader 
van sociale wetgeving en besluiten die betrekking hebben op voorzieningen uit de Wet 
Maatschappelijk Ondersteuning (WMO). 
De advisering hierover is in handen van de bezwaarcommissie 'van Ridderkerk' op grond van de GR 
SoZa. Op het moment dat deze GR wordt opgeheven, is er dan ook geen bevoegde commissie om te 
adviseren over dergelijke zaken. 
 

1.3 Door de uitsluiting van sociale zaken te schrappen uit de verordening ontstaat de 
bevoegdheid van de bezwaarcommissie om ook te adviseren over sociale zaken. 

Wanneer de uitsluiting van sociale zaken uit (artikel 2, derde lid, sub b en d van) de Verordening 
behandeling bezwaarschriften Albrandswaard geschrapt wordt, wordt de Commissie voor de 
bezwaarschriften van Albrandswaard bevoegd ook over deze zaken te oordelen. 
 
    2.Vanwege de deskundigheid van de huidige commissie(leden) is het aan te raden deze  te 
benoemen in de door het college ingestelde Kamer 3 van de Commissie voor de bezwaarschriften die 
sociale zaken behandeld. 
De huidige Commissie voor de bezwaarschriften van Albrandswaard bestaat uit kamer 1 voor 
algemene zaken en kamer 2 voor personeelszaken. Er is geen noodzaak de commissieleden van 
Ridderkerk die tot 1 januari 2014 in sociale zaken adviseren te vervangen. Zij bezitten deskundigheid 
en kennen de Albrandswaardse regels. Om te voorkomen dat onduidelijkheid bestaat over welke 
kamer of welke commissieleden sociale zaken van Albrandswaard moeten behandelen heeft het 
college Kamer 3 van de Commissie voor de bezwaarschriften ingesteld (artikel 3, tweede lid 
Verordening behandeling bezwaarschriften Albrandswaard) en stelt voor daarin de bij name 
genoemde personen te benoemen. Deze personen zijn allen al werkzaam als commissielid van de 
kamer sociale zaken van Ridderkerk. Voor onze inwoners die met dit soort zaken te maken hebben, 
verandert hierdoor feitelijk niets. 
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KANTTEKENINGEN 
1. Dit kan ook het moment zijn om ambtelijk horen in te voeren. 

Ambtelijk horen in sociale zaken scheelt vaak veel tijd in de procedure. Daarnaast kan het leiden tot 
een grotere acceptatie van de beslissing wanneer mediationvaardigheden worden toegepast. 
Vanwege de organisatiewijziging en de tijd die daarmee gemoeid is, en het feit dat om ambtelijk horen 
goed te kunnen doen het nodig is dat opleidingen worden gevolgd, is het echter niet verstandig om dit 
op dit moment in te voeren.   
 
FINANCIËN 
De kosten van de bezwaarcommissie zijn onder de GR SoZa begrepen de kosten die Albrandswaard 
aan Ridderkerk betaald. Met dit voorstel worden deze kosten niet meer via Ridderkerk aan de 
commissieleden betaald, maar via de BAR-organisatie. 
 
COMMUNICATIE 
De wijziging van de verordening zal worden gepubliceerd op de geëigende wijze (via de Schakel). De 
commissieleden zullen van hun benoeming in kennis worden gesteld. 
 
UITVOERING 
Zie boven. 
In BAR-verband is afgesproken ook de secretarissen die op dit moment in Barendrecht en Ridderkerk 
zijn aangesteld te benoemen als (plaatsvervangende) secretarissen voor Albrandswaard (en vice 
versa). Op deze wijze kan de nieuwe kamer 3 van de Commissie voor de bezwaarschriften ook op de 
huidige wijze ondersteund worden. 
 
Bijlage 

  85688: Raadsbesluit Verordening behandeling bezwaarschriften Albrandswaard  
 

 
Poortugaal, 8 oktober 2013 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
 
De secretaris,              De burgemeester, 

 
 
 
 
 

 

 

   
Hans Cats              drs. Hans-Christoph Wagner 
 


