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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
139407 

Raadsvoorstel: 
139602 

Portefeuillehouder: 
Hans-Christoph Wagner 

     
     
     

Onderwerp 
Regeling bezwarencommissie personeelsaangelegenheden gemeente Albrandswaard 
 
Geadviseerde beslissing: 
Overwegende dat:  

op grond van de Verordening behandeling bezwaarschriften Albrandswaard de Commissie voor de 

bezwaarschriften van Albrandswaard ook bevoegd is te oordelen over bezwaren over 

personeelsaangelegenheden, 

eerder is afgesproken dat rechtspositieregelingen en instrumenten ook gelden voor medewerkers die 

in dienst blijven (en zijn) bij de gemeente en dat er één bezwaarschriftencommissie wordt ingesteld 

voor de advisering inzake bezwaarschriften van medewerkers, 

hiervoor de Verordening behandeling bezwaarschriften Albrandswaard dient te worden aangepast. 

 

Gelet op: artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht 

 

De Verordening behandeling bezwaarschriften Albrandswaard te wijzigen in die zin dat artikel 2, derde 

lid, onder b komt te luiden: "besluiten over een personele aangelegenheid of het nalaten van het 

nemen van een dergelijk besluit, ingediend door een medewerker van de gemeente Albrandswaard;" 
 
 

INLEIDING 
De Verordening behandeling bezwaarschriften Albrandswaard bepaalt dat er een Commissie voor de 

bezwaarschriften is die adviseert over besluiten van de burgemeester, het college en de raad. Kamer 

2 van deze adviseert over besluiten betreffende personele aangelegenheden. In de BAR-organisatie 

is een nieuwe Regeling bezwarencommissie personeelsaangelegenheden vastgesteld waarbij een 

nieuwe commissie in het leven is geroepen die adviseert over bezwaren betreffende personele 

aangelegenheden. Afgesproken is dat deze commissie ook gaat adviseren over besluiten betreffende 

(achterblijvend) personeel van de gemeente Albrandswaard. Hiervoor is het nodig dat de verordening 

wordt aangepast. 

 

BEOOGD EFFECT 
Het doel van dit voorstel is te komen tot een uniforme behandeling van bezwaren betreffende 

personele aangelegenheden door de Bezwarencommissie personeelsaangelegenheden. 

 

ARGUMENTEN 
1 De huidige verordening sluit bezwaren betreffende personele aangelegenheden niet uit. 

Nu de Verordening behandeling bezwaarschriften Albrandswaard bezwaren betreffende personele 

aangelegenheden niet uitsluit, is de Commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente 

Albrandswaard bevoegd te adviseren over dit soort bezwaren. Al eerder is afgesproken dat 

rechtspositieregelingen én instrumenten ook gelden voor de medewerkers die in dienst blijven (en zijn) 

bij de gemeente, waaronder de gemeentesecretaris, de griffier en medewerkers van de griffie. Ook is 
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afgesproken dat er één bezwaarschriftencommissie wordt ingesteld voor de advisering inzake 

bezwaarschriften van medewerkers. Hiervoor is noodzakelijk om de verordening aan te passen. 

 

2 Door aanpassing van de verordening kan de Bezwarencommissie personeelsaangelegenheden 

adviseren over bezwaren betreffende personele zaken. 

Wanneer bezwaren over besluiten betreffende personele aangelegenheden worden uitgesloten in de 

Verordening behandeling bezwaarschriften Albrandswaard, kan een andere regeling voor deze 

bezwaren worden vastgesteld. Dit is de Regeling bezwarencommissie personeelsaangelegenheden. 

Het Algemeen Bestuur van de BAR-organisatie heeft op 21 januari 2014 alle rechtspositieregelingen 

en HRM-instrumenten voor medewerkers van de BAR-organisatie formeel vastgesteld, waaronder de 

regeling bezwarencommissie personeelsaangelegenheden BAR-organisatie.  

Het college heeft dit op ** gedaan voor medewerkers van de gemeente Albrandswaard die onder hun 

verantwoordelijkheid vallen. Tegelijk met dit voorstel zal een voorstel aan de raad worden gedaan om 

de Regeling bezwarencommissie personeelsaangelegenheden ook van toepassing te laten zijn op de 

medewerkers van de griffie van Albrandswaard. 

 

FINANCIËN 
Dit voorstel heeft financiële gevolgen. 

 

COMMUNICATIE/BURGERPARTICIPATIE 
De wijziging van de verordening zal volgens de geëigende weg bekend worden gemaakt in de 

Schakel en in het GVOP (Gemeenschappelijk Voorziening Officiële Publicaties, wettelijke verplichting 

m.i.v. 1 januari 2014). 

 

UITVOERING 
Zie onder communicatie. 
 
 
Poortugaal, 25 maart 2014 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


