
Punt 8. : Wijziging Verordening 
behandeling bezwaarschriften 
sociale zekerheid 

Gemeente 
Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
Per 1 januari 2012 is de wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van 
deze wet met de Wet investeren in jongeren in werking getreden. Voor de behandeling van 
bezwaarschriften in de commissie bezwaarschriften sociale zekerheid is in artikel 2, lid 2, van de 
Verordening behandeling bezwaarschriften sociale zekerheid 2010 een limitatieve lijst opgenomen 
met wetten, verordeningen en regelingen ten aanzien waarvan de commissie bevoegd is tot 
advisering over bezwaarschriften. Deze lijst is aangepast aan de nieuwe wet en de door u op 7 
februari 2012 vastgestelde verordeningen. Voorgesteld wordt om artikel 2, lid 2, conform 
bijgevoegd ontwerpbesluit vast te stellen. 

Verder wordt een wijziging van artikel 3 voorgesteld. 

Aanleiding voor dit raadsvoorstel is de per 1 januari 2012 in werking getreden nieuwe Wet werk 
en bijstand en de eveneens per die datum vervallen Wet investeren in jongeren. Hierdoor is de 
limitatieve lijst van artikel 2, lid 2, van de Verordening waarin de bevoegdheid van de commissie 
is geregeld, niet meer juist. 

Doelstelling: 
Het kunnen behandelen van bezwaarschriften op het gebied van de nieuwe W W B in de 
commissie sociale zekerheid. 

Mogelijke oplossingen: 
Zie voorgestelde oplossingen. 

Voorgestelde oplossingen: 
Artikel 2, lid 2 en artikel 3, lid 1 en 2, van de Verordening behandeling bezwaarschriften sociale 
zekerheid 2010 conform bijgaand ontwerp raadsbesluit (12INT00129) wijzigen. 

Artikel 2, lid 2 
Artikel 2, lid 2, bevat een limitatieve opsomming van wetten, verordeningen en regelingen ten 
aanzien waarvan de commissie bezwaarschriften sociale zekerheid bevoegd is tot advisering over 
een bezwaarschrift. Voor alle overige bezwaarschriften is de commissie bezwaarschriften 
bevoegd tot advisering. 

De huidige tekst van artikel 2, lid 2 luidt: 
De commissie is bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op 
grond van: 
a. de Wet werk en bijstand; 
b. de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Hellendoorn 2010 ; 
c. de Maatregelenverordening Wet werk en bijstand gemeente Hellendoorn 2 0 0 9 ; 
d. de Verordening langdurigheidstoeslag 2 0 1 1 ; 
e. de Wet investeren in jongeren; 

Opdracht: 

Aanleiding: 
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f. de Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren gemeente Hellendoorn 2 0 0 9 ; 
g. de Maatregelenverordening Wet investeren in jongeren gemeente Hellendoorn 2009 ; 
h. de Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren 

gemeente Hellendoorn 2009 ; 
i. de Re-integratieverordening gemeente Hellendoorn 2009 ; 
j . de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

werknemers; 
k. de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen; 
I. de Maatregelenverordening IOAW en IOAZ gemeente Hellendoorn 2010 ; 
m. de Wet sociale werkvoorziening; 
n. de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening; 
0 . de Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Hellendoorn 2 0 1 0 ; 
p. de Wet maatschappelijke ondersteuning; 
q. de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hellendoorn 2 0 0 8 ; 
r. artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer; 
s. de Wet inburgering; 
t. de Verordening Wet inburgering gemeente Hellendoorn 2010 ; 
u. de Regeling opvang asielzoekers; 
v. de Wet kinderopvang; 
w . de Verordening kinderopvang 2010 . 

De wijzigingen houden het volgende in: 
Door de wetswijziging van de Wet werk en bijstand van 1 januari 2012 is de limitatieve lijst niet 
meer juist. In het voorgestelde artikel 2, lid 2, zijn de reeds vervallen Wet investeren in jongeren 
en daarbij behorende verordeningen verwijderd (zie bovenstaand artikel onder e, f, g), en zijn de 
verordeningen welke zijn gebaseerd op de nieuwe W W B opgenomen (zie bijgevoegd ontwerp 
raadsbesluit onder b, c, d, e en g). Tot slot is de lijst aangevuld met de Verordening 
leerlingenvervoer gemeente Hellendoorn 2003 (zie bijgevoegd ontwerp raadsbesluit onder v). 
Reden hiervoor is de sociale kant die vaak aan de orde komt bij dergelijke bezwaarschriften en de 
wens om deze bezwaarschriften achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. 

Artikel 3, leden 1 en 2 
Artikel 3 regelt de samenstelling van de commissie. De huidige tekst van artikel 3, leden 1 en 2, 
luidt: 
1. De commissie bestaat uit een voorzitter en twee andere leden, die worden benoemd, 

geschorst en ontslagen door de gemeenteraad op voorstel van Burgemeester en Wethouders. 
2. De gemeenteraad benoemt overeenkomstig het eerste lid maximaal drie plaatsvervangende 

leden. 

De werkwijze zoals die is voorgesteld in het huidige eerste lid geldt zowel voor de commissie 
bezwaarschriften sociale zekerheid als de commissie bezwaarschriften. De reden dat deze 
bevoegdheid bij de gemeenteraad ligt, is dat er soms ook raadsbesluiten door de commissie 
bezwaarschriften worden beoordeeld. Dit is echter niet het geval bij de commissie 
bezwaarschriften sociale zekerheid. Daarom wordt voorgesteld om in lid 1 het college aan te 
wijzen als degene die de commissieleden benoemd. In aansluiting op de gewenste wijziging voor 
lid 1 is het eveneens wenselijk dat de bevoegdheid neergelegd in lid 2 wordt gedelegeerd aan het 
college van burgemeester en wethouders. 

Communicatie: 
Voorwaarde voor het in werking laten treden van deze wijzigingen is dat zij wordt 
bekendgemaakt (artikel 139 Gemeentewet). Daarom zal dit besluit worden afgekondigd in 
Hellendoorn Journaal. 



Effecten meten: 
Een sluitend systeem te krijgen voor de behandeling van bezwaarschriften op het gebied van 
sociale zekerheid. 

Planning: 

Het besluit zal in werking treden op de dag na die waarop het is afgekondigd. 

Concept Besluit: 
Wij stellen u voor om artikel 2, lid 2 , en artikel 3, leden 1 en 2, van de Verordening commissie 
bezwaarschriften sociale zekerheid 2010 te wijzigen overeenkomstig bijgevoegd 
ontwerpraadsbesluit (12INT00129). 

Nijverdal, 24 januari 2012 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De lopo-sefcjcejerns. 

H.G.M Zwijnenberg, 

fa h " r gftm o i 3ster. 

Z2L 
mevr. A.H.Raven BA, 

Advies commissie(s): 
De commissie A B Z M stemt ermee in dat het voorstel als hamerstuk wordt voorgelegd aan de 
raad. 

Nr. 12INT00150 

Bijlagen: 
Ontwerpraadsbesluit 12INT00129 




