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Gedeputeerde Staten stellen voor:

Agendapunt

1.

2.

3.

4.

Beslispunten

1. Vast te stellen de Procedureregeling Flevoland 2016, onder intrekking van
het Reglement van Orde Commissie bezwaar en beroep provincie Flevoland 2010.
2. Gedeputeerde staten te mandateren wijzigingen in de onder 1 genoemde
regeling vast te stellen.

Lelystad

26 april 2016
Registratienummer

1888167

Doelstelling programmabegroting

Inlichtingen

Er is geen direct verband tussen dit voorstel en de programmabegroting. De
aanleiding voor dit voorstel is van technisch-juridische aard.

mr. R.H.S. Koopman

Eerdere behandeling

Afdeling/Bureau

Er heeft geen eerdere behandeling plaatsgevonden

BDO

Bevoegdheden PS en doel behandeling

Portefeuillehouder

1.1. De Commissie bezwaar en beroep is ingesteld door PS en GS, ieder voor
zover het hen aangaat. De Commissie adviseert over bezwaarschriften
die gericht zijn tegen besluiten van PS op grond van de Algemene wet
bestuursrecht.

Verbeek, L.
----------------------------Routing
Commissie Bestuur:

2.1. Provinciale staten staan gedeputeerde staten toe om in voorkomende
gevallen wijzigingen in de procedureregeling aan te brengen.

15 juni 2016
-----------------------------------

5.

Verdere behandeling PS

Wordt besloten in Provinciale Staten.

Statenvoorstel

6.

Korte toelichting op voorstel

De procedureregeling vervangt het Reglement van Orde Commissie bezwaar
en beroep provincie Flevoland. Aanleiding voor de vervanging is van technisch-juridische aard. De regeling sluit hierdoor beter aan bij de Provinciewet
inzake administratief beroep (bevoegdheid GS). Voor PS (en GS) betreft het
voorstel een aanpassing van de werkwijze van de commissieleden. De nieuwe
leden (2015) zijn benoemd tot lid en zittingsvoorzitter. Daarnaast is één lid
benoemd tot algemeen voorzitter. De algemeen voorzitter is met name de
verbinding tussen commissie en provincie. De oorspronkelijke functies van
voorzitter en vicevoorzitter komen hiermee te vervallen.
7.

Beoogd effect

Betere aansluiting bij de feitelijke werkwijze van de commissie.
8.

Argumenten

Met het besluit wordt de procedureregeling vervangt het reglement van orde
van de commissie bezwaar en beroep
9.

Kanttekeningen

Geen
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