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Houd raadsleden uit de  
bezwaarschriftencommissie

De wetswijziging die in 2002 het dualisme introduceerde, was 

niet helemaal consequent bij het uit elkaar trekken van de rollen 

en bevoegdheden van raad en college. Het is bijvoorbeeld nog 

steeds mogelijk dat raadsleden lid zijn van een door het college 

ingestelde bezwaarschriften- of klachtencommissie. Een raadslid 

in zo’n functie is lastig verenigbaar met het uitgangspunt van 

gedualiseerd gemeentebestuur, omdat hij in z’n adviserende rol 

‘medeplichtig’ wordt aan de collegebeslissing op een bezwaar. 

Daarmee verliest hij mogelijk wat van zijn vrijheid om het 

college op eindresultaten van gemeentebeleid te controleren. 

Voor de zuiverheid in verhoudingen is het belangrijk dat raadsleden 

niet zelf bij individuele heroverwegingsprocessen betrokken zijn.  

In plaats van bemoeienis binnen die procedures, moet de raad zo 

nodig in de politieke arena ingrijpen door vragen te stellen en 

moties of (initiatief)voorstellen aan te nemen. In de praktijk komt 

het gelukkig steeds minder voor dat raadsleden deel uitmaken van 

bezwaarschriftencommissies. Inmiddels is ook een wetsvoorstel 

aanhangig om deze mogelijkheid te schrappen. In de aangebroken 

nieuwe raadsperiode zou vooruitlopend hierop binnen gemeente-

besturen helemaal niet meer met raadsleden in een bezwaarschriften-

commissie gewerkt moeten worden. Los van de gemeenterechtelijke 

onzuiverheid, moet worden voorkomen dat de nieuw gekozen 

raadsleden gelijk worden opgeslokt door tijdrovende bezwaar-

procedures. Zeker cda-volksvertegenwoordigers moeten hun 

gezicht juist buiten het gemeentehuis laten zien. Advisering over de 

vraag of een bezwaarschrift al dan niet gegrond is, kan veel beter 

worden gedaan door ambtelijke medewerkers (van het college) of 

een commissie met onafhankelijke (juridisch) deskundigen.

Afscheid
Ten slotte laat ik u weten dat dit mijn laatste bijdrage is als redacteur 

van dit blad. Na veertien jaar in Nijkerk raadslid en fractievoorzitter 

te zijn geweest, was het genoeg en neem ik ook afscheid van 

Bestuursforum. Volgens mij lukt het de makers van dit mooie 

partijmedium om alle cda’ers met bestuurdersverantwoordelijkheid 

scherp te houden. Ik bedank de rest van de (eind)redactie zeer voor 

de plezierige no-nonsense-samenwerking. Wel wijs ik nog even op 

de recentelijk gevoerde discussie over de (her)invoering van de 

stemplicht naar aanleiding van het laagterecord qua opkomst bij de 

raadsverkiezingen. Gelet op het wisselende percentage van redactie-

leden dat – los van het vele telefoon- en mailverkeer – bij redactie-

vergaderingen aanschuift (ook door mij!), geef ik nog graag in 

overweging voor in elk geval deze groep drukbezette mensen een 

opkomstplicht te laten gelden.
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