
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

^ : : ^ ^ 

Agenda 

Gedeputeerde Staten 

Onderwerp 

Wijzigingsbesluit bezwaar en administratief beroep 2009 

Beslispunten 

1. In te stemmen met het voorstel tot vaststelling van de Verordening admi
nistratieve geschillen 2009 en gelijktijdige intrekking van de Verordening behan
deling administratieve geschillen 1987; 
2. Het voorstel tot vaststelling van de Verordening administratieve geschillen 
2009, en gelijktijdige intrekking van Verordening behandeling administratieve 
geschillen 1987, voor te leggen aan Provinciale Staten; 
3. In te stemmen met het voorstel tot wijziging van het Reglement van orde 
voor de adviescommissie bezwaarschriften provincie Flevoland; 
4. Het voorstel tot wijziging van het Reglement van orde voor de adviescom
missie bezwaarschriften provincie Flevoland, voor te leggen aan Provinciale 
Staten. 

Inleiding 

Mede in het licht van het streven van Gedeputeerde Staten om zich te richten op 
beleid op hoofdlijnen, heeft uw college op 10 maart 2009 besloten de procedure 
Inzake het administratief beroep te stroomlijnen door de instelling van een hoor-
en adviescommissie. Op 31 maart 2009 heeft uw College besloten de bezwaar
procedure, te stroomlijnen en daartoe op onderdelen aan te passen. Het onder
havige voorstel betreft de technisch-juridische Invulling van tjeide, voor zover 
het, het Reglement van orde voor de Adviescommissie bezwaarschriften provin
cie Flevoland en de Verordening administratieve geschillen betreft. Een voorstel 
tot aanpassing van de mandaatregeling, inzake mandaat dat wordt verleend aan 
de portefeuillehouder bezwaar en beroep en de vakgedeputeerde bij bezwaren 
die ongegrond of niet-ontvankelijk worden verklaard, zal separaat door Gedepu
teerde Staten worden vastgesteld. 

Beoogd effect 

Wijziging regelgeving naar aanleiding van besluitvorming GS 10 maart 2009 en 31 
maart 2009 

Argumenten 

1.1 en 2.1 
De onderhavige verordening administratieve geschillen vervangt de verordening 
uit 1987. Deze wordt ingetrokken. De wijziging betreft met name de instelling 
van een hoor- en adviescommissie (GS-besluit 10 maart 2009, nr. 799949). Met de 
instelling hiervan komt de feitelijke behandeling van administratief beroepzaken 
door een geschillenkamer van GS te vervallen. Voortaan zal de commissie met 
betrekking tot administratief beroepzaken horen en adviseren. Op basis van het 
advies van de commissie besluiten GS dan over het geschil. In de commissie 
nemen zitting: de voorzitter en de vice-voorzitter van de Adviescommissie be
zwaarschriften provincie Flevoland en een lid van Gedeputeerde Staten (Inclusief 
de Commissaris van de Koningin). Deze laatste wordt aangewezen bij toerbeurt. 
Hiertoe zal eveneens het Reglement van orde voor de Adviescommissie voor de 
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bezwaarschriften provincie Flevoland worden gewijzigd. 

3.1 en 4.1 
Uw college heeft op 31 maart 2009 (nr. 800779) eveneens besloten tot wijziging van de bezwaarpro
cedure. Het onderhavige voorstel betreft de regeltechische invulling daarvan. Hiertoe wordt het 
Reglement van Orde voor de adviescommissie bezwaarschriften provincie Flevoland gewijzigd. 
Wijziging van dit reglement vereist zowel een besluit van GS als van PS. 

Om de praktische werkbaarheid te vergroten heeft uw college besloten tot mandatering van beslis
singen op bezwaar Inzake ongegrond- en niet-ontvankelijkheidsverklaringen aan de portefeuillehou
der bezwaar en beroep (Commissaris van de Koningin) en de vakgedeputeerde. Daarnaast vinden 
kleine wijzigingen plaats: de bezwaarcommissie bestaat voortaan uit ten hoogste zes leden en de 
vertegenwoordiging namens GS bij hoorzittingen wordt uitgebreid met het plaatsvervangend hoofd 
en de bureauhoofden van de betreffende vakafdelingen. Tenslotte is er een enkele redactionele 
aanpassing. 

Kanttekeningen 

Nvt 

Evaluatie 

Nvt 

Financiën 

Nvt 

Uitvoering 

Nvt 

Communicatie 

Nvt 

Bijlagen 

- Besluit eerste wijziging van het Reglement van Orde voor de adviescommissie bezwaarschriften 
ProvincieFlevoland (^'}:>^<^02>^ 
- Verordening administratieve geschillen 2009 
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Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

Overwegende dat in het Reglement van Orde van de "Adviescommissie bezwaarschriften provincie 
Flevoland" bepalingen zijn opgenomen waarmee de adviescommissie bij hun advisering over 
bezwaren tegen besluiten van zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten rekening moet 
houden; 

Overwegende dat de Verordening administratieve geschillen een kaderstellend besluit betreft; 

leder voor zover het hun bevoegdheden betreft; 

BESLUITEN: 

1. De eerste wijziging van het Reglement van orde voor de Adviescommissie voor de 
bezwaarschriften provincie Flevoland als volgt vast te stellen: 

A 
Artikel 3, derde lid, wordt toegevoegd en komt te luiden: 

3. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter, als bedoeld in artikel 4, lid 1, hebben zitting in 
de hoor- en adviescommissie, zoals bedoeld in art. 1 Verordening administratieve geschillen 2009. 

B 
Artikel 4, eerste lid, wordt gewijzigd en komt te lulden: 

1. De adviescommissie bestaat uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, alsmede 
minimaal twee en maximaal vier leden, die worden benoemd, geschorst en ontslagen door 
Gedeputeerde Staten. 

C 

Artikel 13 wordt gev^jzigd en komt te luiden: 

De secretaris kan, na overleg met de voorzitter (...) 

D 
Aan artikel 12 wordt toegevoegd lid 3: 
3. Het hoofd van de afdeling, als bedoeld in het tweede lid, kan diens plaatsvervanger dan wel 
diens bureauchef machtigen namens hem de hoorzitting bij te wonen. 

2. vast te stellen de: 

VERORDENING ADMINISTRATIEVE GESCHILLEN 2009 

Artikel 1. 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. hoor- en adviescommissie: De op grond van artikel 168, 163, 171, zie 112 (oud) Provinciewet door 
het college van Gedeputeerde Staten ingestelde commissie belast met het horen en adviseren ikv 
administratief beroep. 
b. voorzitter: voorzitter van de hoor- en adviescommissie 
c. secretaris: ambtenaar belast met de ondersteuning van de hoor- en adviescommissie 



Artikel 2. 
1. De hoor- en adviescommissie wordt gevormd door een lid aan te wijzen uit en door het college 
van Gedeputeerde Staten, alsmede door de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de 
Adviescommissie bezwaarschriften provincie Flevoland. 

Artikel 3. 
1.GS leggen na binnenkomst een beroepschrift ter advisering in handen van de hoor- en 
adviescommissie. 

Artikel 4, 
1 .De secretaris doet aan belanghebbenden schriftelijk mededeling van de ontvangst van het 
beroepschrift. 
2. De secretaris verzoekt belanghebbenden die stukken die zij voor de behandeling van de zaak 
dienstig achten, in te dienen binnen een daarbij gestelde termijn van ten minste twee weken. 

Artikel 5. 
1. De secretaris draagt er zorg voor een ambtelijk advies waarin op het beroep wordt ingegaan en 
waarin de eventuele vraagpunten worden aangegeven. 

Artikel 6. 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7, vierde lid van deze verordening kunnen 
belanghebbenden de op het beroep betrekking hebbende stukken die bij de provincie aanwezig zijn, 
daar inzien vanaf de datum waarop de oproep is verzonden. 
2. Het bepaalde in het eerste lid vindt geen toepassing ten aanzien van stukken waarvan 
geheimhouding naar het oordeel van de commissie of ingevolge enige wettelijke bepaling geboden 
is. 

Artikel 7. 
1. Belanghebbenden kunnen hun standpunt persoonlijk of door hun gemachtigde tijdens een 
hoorzitting toelichten of doen toelichten. 
2. Gemachtigden die niet als advocaat of procureur zijn Ingeschreven, moeten voorzien zijn van een 
door belanghebbenden ondertekende schriftelijke machtiging tenzij de belanghebbenden zelf met 
de gemachtigde verschijnen. 
3. De voorzitter maakt ten minste veertien dagen voor de datum van behandeling van de zaak aan 
belanghebbenden de dag, de plaats en het uur van de vergadering schriftelijk bekend onder 
vermelding van het bepaalde in het eerste en tweede lid en onder vermelding dat de in artikel 6, 
eerste lid bedoelde stukken ter inzage liggen. 
4. Tegelijk met de bekendmaking bedoeld in het vorige lid, worden aan belanghebbenden de op het 
beroep betrekking hebbende stukken toegezonden, voor zover ten aanzien van deze niet is besloten 
tot geheimhouding 

Artikel 8. 
1. Ter voorbereiding van het advies kan de commissie kan overgaan tot de oproeping van getuigen 
en deskundigen tijdens de hoorzitting. 
2. De voorzitter deelt zo spoedig mogelijk aan belanghebbenden mee, welke getuigen en 
deskundigen hij heeft opgeroepen. 

Artikel 9. 
1. De voorzitter bepaalt de orde tijdens de hoorzitting. Hij kan hiertoe de hoorzitting schorsen of 
verdagen indien hij dit wenselijk acht. 

Artikel 10. 
1. De hoorzitting is openbaar. Hiervan kan worden afgeweken Indien naar het oordeel van de 
commissie, gewichtige redenen zich verzetten tegen openbaarheid van de vergadering. 
Belanghebbenden kunnen de commissie verzoeken de vergadering achter gesloten deuren te laten 
plaatsvinden. 
2. Van de hoorzitting wordt een zakelijk gesteld verslag gemaakt. 
3. De voorzitter en de secretaris ondertekenen het verslag. 



Artikel 11. 
1. De commissie kan hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van belanghebbenden of hun 
gemachtigden een plaatsopneming gelasten. De voorzitter stelt de belanghebbenden of hun 
gemachtigden in de gelegenheid deze plaatsopneming bij te wonen. 
2. Van de plaatsopneming wordt een verslag gemaakt. 

Artikel 12. 
De voorzitter kan bepalen dat alvorens advies wordt gegeven een hernieuwde behandeling in 
openbare vergadering zal plaatsvinden. 

Artikel 13. 
1. De commissie brengt advies uit over administratief beroep aan Gedeputeerde Staten 
2. Gedeputeerde Staten nemen een met redenen omklede beslissing die schriftelijk aan de 
belanghebbenden wordt meegedeeld, onder vermelding van de beroepsmogelijkheid. 

Artikel 14. 
Deze verordening treedt met Ingang van heden in werking. 

Aldus besloten in de vergadeppg van Gedeputeerde Staten van 26/mei 2009 

Aldus beslo 

, VO 

van der Wal drs, 
^gadering van Provinciale Staten van'3 september 2009. 

, griffier , voorzitter 


