WIJZIGING VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN REGIO
TWENTE

Oude tekst

Artikel 4:
1. De secretaris van de
commissie is een door het
dagelijks bestuur aangewezen
ambtenaar.
2. Het dagelijks bestuur wijst
tevens een of meer
plaatsvervangers van de
secretaris aan.
Artikel 6, lid 2:
Het bezwaarschrift met de
daarbij overgelegde stukken
wordt zo spoedig mogelijk in
handen van de commissie
gesteld.
Artikel 7:
7:4;
Artikel 8, lid 1:
De voorzitter van de commissie
is in verband met de
rechtstreekse voorbereiding van
de behandeling van ….
Artikel 15, lid 3:
De uit het nader onderzoek
verkregen informatie wordt in
afschrift aan de leden van de
commissie en het verwerend
orgaan gezonden. De uit nader
onderzoek verkregen informatie
wordt voor belanghebbenden
ter inzage gelegd. Bij de
mededeling wordt vermeld waar
de stukken ter inzage liggen.
Artikel 15, lid 4:
Belanghebbenden kunnen
tegen kostprijs een afschrift van
de ter inzage gelegde stukken
verkrijgen.

Voorgestelde tekst
Toevoegen aan artikel 3b:
6. Het dagelijks bestuur
verleent een lid ontslag
wanneer:
a. hij of zij daarom verzoekt;
b. lid 5 op hem of haar van
toepassing is;
c. hij of zij naar het oordeel van
het dagelijks bestuur door
handelen of nalaten ernstig
nadeel toebrengt ten aanzien
van de functie
Artikel 4:
Het secretariaat van de
commissie wordt behartigd door
daartoe door het dagelijks
bestuur aangewezen
ambtenaren.

Toelichting
In de huidige tekst ontbreken
ontslagmogelijkheden.

Artikel 6, lid 2:
Het bezwaarschrift met de
daarbij overgelegde stukken
wordt zo spoedig mogelijk in
handen van de secretaris
gesteld.
Artikel 7:
7:4, tweede lid;
Artikel 8, lid 1:
De voorzitter van de commissie
is in verband met de
voorbereiding van de
behandeling van ….
Artikel 15, lid 3:
De uit het nader onderzoek
verkregen informatie wordt in
afschrift aan de leden van de
commissie, belanghebbenden
en het verwerend orgaan
gezonden.

Door ‘commissie’ te vervangen
door ‘secretaris’ wordt
aangesloten bij de praktijk. De
commissie krijgt alle stukken in
één keer wanneer de zitting is
gepland.
Betreft herstel omissie.

Artikel 15, lid 4:
Vervalt

Er is in de praktijk geen sprake
van hiërarchie tussen de
secretarissen.

Tekstuele verbetering door het
woord ‘rechtstreekse’ te laten
vervallen.

Aan belanghebbenden wordt
een gelijke positie toegekend
als aan het verwerend orgaan.
In combinatie daarmee vervalt
lid 4.

