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Voorstel 

De bijgevoegde “Verordening behandeling bezwaarschriften” vaststellen. 

 

Overwegingen 

Inleiding 
Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften in verband met harmonisatie werkprocessen 
en procedures gemeente Dinkelland en gemeente Tubbergen en het openbaar lichaam Noaberkracht 
Dinkelland Tubbergen 
 

Argumentatie 
Op 18 juni 2013 is in de directieteams het voorstel ‘Afhandeling bezwaarschriften en klachten’ 
behandeld. Besloten is onder andere de beide gemeenteraden en het bestuur van Noaberkracht een 
voorstel te doen om tot een gezamenlijk proces te komen voor de behandeling van bezwaarschriften 
voor Noaberkracht, Dinkelland en Tubbergen.   
Dit geharmoniseerde werkproces heeft tevens geleid tot het opstellen van een nieuwe verordening. Dit 
om processen geformaliseerd te krijgen.  
Deze verordening is van toepassing op de behandeling van ingediende bezwaarschriften tegen 
besluiten genomen door de gemeente Dinkelland, de gemeente Tubbergen en/of het openbare 
lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen.  
 
Opmerkelijke wijzigingen ten aanzien van de ‘oude’ Verordening behandeling bezwaarschriften en 
klachten gemeente Dinkelland 2004 zijn. 
 

- Implementatie andere aanpak 
‘Andere aanpak’ is nu geformaliseerd en maakt onderdeel uit van de procedure. Van alle binnen 
komende bezwaarschriften wordt eerst getracht om middels ‘een gesprek’ te komen tot een andere 
oplossing. 
 

- Opheffen kamer I en kamer II en installatie Kamer Dinkelland en Zorgkamer Dinkelland 
Tubbergen 

De zorgkamer Dinkelland/Tubbergen is een gecombineerde kamer. Deze kamer adviseert over 
bezwaarschriften tegen besluiten genomen door de bestuursorganen van of Tubbergen of Dinkelland 
met betrekking tot de hieronder omschreven categorieën;  

 Besluiten waartegen beroep dan wel hoger beroep kan worden ingesteld op de Centrale Raad 
van Beroep (sociale zekerheid en bijstand) 

 Besluiten op grond van de Verordening Noodfonds van de gemeente Tubbergen (financiele 
tegemoetkoming inwoners met minimaal inkomen) 

 Besluiten betreffende gehandicaptenparkeerkaarten. 
Kamer Dinkelland adviseert over bezwaarschriften tegen andere dan de hierboven genoemde 
categorieën van besluiten genomen door een bestuursorgaan van de gemeente Dinkelland  
 

- Benoeming secretaris door dagelijks bestuur van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen ivp 
college 

 

 
 

 



 

   

 

Dit is vanuit praktische overwegingen. 
 

- Zittingsduur commissieleden vier jaar ipv zes jaar 
Hierbij worden zittingsperiodes van de leden van de beide gemeenten gelijk getrokken 
 

- Formalisatie indienen reactienota 
In Dinkelland was dit al te doen gebruikelijk. Door het op te nemen in de verordening vindt verdere 
formalisatie plaats.  
 
Door het vaststellen van deze verordening, die geldt voor beide gemeenten en het openbare lichaam 
Noaberkracht, vindt formalisatie van een geharmoniseerd werkproces plaats.  

 

Financiën 

n.v.t. 
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De raad van de gemeente Dinkelland; 
 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 mei 2014; 

 
gelet op de Gemeentewet; 

 

Besluit vast te stellen de Verordening behandeling bezwaarschriften 

 
 

 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van de raad van 1 juli 2014. 
De griffier, De voorzitter, 

 
 

 

Mr. O.J.R.J. Huitema Mr. R.S. Cazemier 
 

 

 

      
 


