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Aan de raad 

Samenvatting: 
In het najaar van 2010 is gebleken dat de Verordening behandeling bezwaarschriften sociale 
zekerheid voor wat praktische problemen zorgt. Op grond van artikel 13 van de Verordening is 
name/ijk vereist dat de voltallige commissie is vereist voor het houden van een zitting. Dit in 
tegenstelling tot de commissie voor de bezwaarschriften waar voor het houden van een zitting is 
vereist dat de meerderheid van het aantal leden, waaronder in ieder geval de voorzitter dan wel 
zijn plaatsvervanger, aanwezig is. 

Om in de toekomst te voorkomen dat een hoorzitting geen doorgang kan vinden, omdat niet alle 
commissieleden aanwezig kunnen zijn bij de hoorzitting, wordt voorgesteld om artikel 13 te 
wijzigen en eenzelfde werkwijze te hanteren als de commissie voor de bezwaarschriften. 

Opdracht: 

Aanleiding: 
Aan het einde van het jaar plant de secretaris in samenspraak met de commissieleden altijd 
minimaal twaalf data voor te houden hoorzittingen in het komende jaar. Afgelopen najaar bleek 
kort voor de hoorzitting dat twee leden van de commissie op een bepaalde datum niet konden. 
Slechts een van de twee plaatsvervangende leden kon wel aanwezig zijn. Door het bepaalde in 
het huidige artikel 13, namelijk dat de commissie voltallig moet zijn voor het houden van een 
zitting, kon de hoorzitting geen doorgang vinden. 

Om in de toekomst niet tegen dit probleem aan te lopen, wordt eenzelfde werkwijze voorgesteld 
als bij de commissie voor de bezwaarschriften. Bij deze commissie is namelijk voor het houden 
van een zitting vereist dat een meerderheid van het aantal leden, waaronder in ieder geval de 
voorzitter dan wel zijn plaatsvervanger, aanwezig is. 

Doelstelling: 
Het toch kunnen houden van een hoorzitting wanneer de voltallige commissie niet aanwezig kan 
zijn, maar het afwezige lid wel bij de beraadslaging kan zijn. 

Mogelijke oplossingen: 
Zie voorgestelde oplossingen. 

Voorgestelde oplossingen: 
Artikel 13 van de Verordening commissie bezwaarschriften sociale zekerheid 2010 conform 
bijgaand ontwerp raadsbesluit (11INT00195) wijzigen. De voorgestelde wijziging en werkwijze is 
eenzelfde als reeds wordt gehanteerd bij de commissie voor de bezwaarschriften. 

Communicatie: 
Voorwaarde voor het in werking laten treden van deze wijziging is dat zij wordt bekendgemaakt 
(artikel 139 Gemeentewet). Daarom uw besluit laten afkondigen in het Hellendoorn Journaal. 
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Effecten meten: 
Het effect van het raadsbesluit zal zijn dat in de toekomst hoorzittingen van de commissie 
bezwaarschriften sociale zekerheid ook doorgang kunnen vinden wanneer slechts de voorzitter of 
zijn plaatsvervanger en één lid tijdens de hoorzitting aanwezig is. 

Planning: 
Uw besluit tot wijziging van artikel 13 van de Verordening commissie bezwaarschriften sociale 
zekerheid 2010 treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het 
Hellendoorn Journaal. 

Concept Besluit: 
Wij stellen u voor artikel 13 van de Verordening behandeling bezwaarschriften sociale zekerheid 
2010 te wijzigen overeenkomstig bijgevoegd ontwerpraadsbesluit (11INT00195). 

Nijverdal, 25 januari 2011 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De secretaris, de burgemeester, . - • -

D^s. !J. van der Noordt, J.% KrjsXerT"^ 

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

Nr. 111NT00194 Nijverdal, 1 5 maart 2011 

Bijlagen: 
111NT00195 raadsbesluit 


