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Bestuursvoorstel 
 

Onderwerp 
 

Regeling bezwarenadviescommissie 2020 

Status 
 

Besluitvormend  

Gevraagd besluit 
 

Het Algemeen Bestuur wordt verzocht de gewijzigde regeling 
bezwarencommissie vast te stellen (Regeling 
bezwarenadviescommissie 2020) onder intrekking van de 
bestaande regeling (Regeling bezwarenadviescommissie 2014).  
 

Intrekken van eerdere 
besluitvorming 

Regeling bezwarenadviescommissie 2014 

Bijlagen 
 

1. Regeling bezwarenadviescommissie 2020 

 

1. Samenvatting 

In het Algemeen Bestuur van 16 april 2014 is de Regeling Bezwarenadviescommissie 
Personeelsaangelegenheden vastgesteld. De inhoud van deze regeling wordt als volgt kort 
samengevat: 
 
De bezwarenadviescommissie personeelsaangelegenheden is belast met de behandeling van 
bezwaren van medewerkers tegen door het bestuur genomen beslissingen. De commissie 
bestudeert de casus en heeft een hoorzitting met betrokkenen. Op basis hiervan wordt een 
advies gegeven aan het bevoegd gezag waarbij de oorspronkelijke beslissing volledig in 
heroverweging wordt genomen. De regeling bevat verder uitleg over de samenstelling van de 
commissie, zittingsduur, de overdracht van bevoegdheden, de hoorzitting en verslaglegging. 
 
Begin 2020 is in samenspraak met een externe jurist geconstateerd dat de regeling op 
onderdelen dient te worden aangepast. De belangrijkste wijzigingen worden onderstaand 
beknopt toegelicht: 

1. Het Algemeen Bestuur wordt in de gewijzigde regeling aangewezen voor het kiezen van 

een onafhankelijke voorzitter van de bezwarenadviescommissie. In de huidige regeling 

stond dat de leden van de commissie de voorzitter aanwijzen. 

2. In de gewijzigde regeling is opgenomen dat dat de leden van de commissie niet 

betrokken mogen zijn bij de totstandkoming van het bestreden besluit. Dit was niet 

opgenomen in de huidige regeling. 

3. In de gewijzigde regeling is opgenomen dat het Algemeen Bestuur de leden van 

commissie benoemd. Dit is conform de vigerende gemeenschappelijke regeling van VRZ. 

In de huidige regeling was opgenomen dat het Dagelijks Bestuur de leden van de 

commissie benoemd.  

Door het doorvoeren van deze wijzigingen wordt de onafhankelijkheid en integriteit van 
genoemde commissie versterkt. 
 
In onderstaande ‘was-wordt lijst’ worden alle inhoudelijk wijzigingen weergegeven: 
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Pagina en 
artikelverwijzing 

Regeling 
bezwarenadviescommissie  

2014 (‘was’) 

Regeling 
bezwarenadviescommissie 2020 

(‘wordt’) 

Pagina 1, 1e alinea Bijzonder Georganiseerd Overleg  Vervalt. Er is geen sprake meer 
van een Bijzonder Georganiseerd 
Overleg. 
 

Pagina 1, artikel 1 
begripsbepaling 
‘de werkgever’ 

Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur 

Pagina 2, artikel 3, 
lid 1, 2 en 3 

Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur 

Pagina 2, artikel 3, 
lid 4 d 

 Toegevoegd lid 4d: betrokkenheid 
hebben gehad bij het bestreden 
besluit 
 

 
 

2. Wettelijk kader en of eerdere besluitvorming 

Regeling bezwarenadviescommissie 2014 
AwB, artikel 7:13 lid 1 juncto artikel 2:4  
 

3. Financiën 

Financiële consequenties 
(Incidenteel/structureel, 
investering, exploitatielasten 
en kapitaallasten): 

Geen financiële consequenties. 

Dekking uit: 
 

Niet van toepassing 

4. Consequenties 

Operationele consequenties 
 

Geen operationele consequenties. 

Consequenties voor 
gemeenten 
 

Geen consequenties voor gemeenten. 

5. Communicatie 

Naar aanleiding van het besluit vindt geen communicatie plaats. 
 

 

Adviezen 

Ondernemingsraad (OR) 
 

Niet van toepassing.  

Veiligheidsdirectie (VD) 
 

Niet van toepassing.  

Adviescommissie Financiën 
(ACF) 
 

Niet van toepassing. 

Bestuurlijk Adviseursoverleg 
(BAO) 
 

Geen opmerkingen.  
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Besluit Algemeen Bestuur: 
 

Registratienummer:  

 
 
 

Paraaf secretaris van het Algemeen Bestuur: 
 
 

Datum:  

 


