Voorstel inzake beroep- en bezwaarprocedure
Het College van Burgemeester en Wethouder
Gemeente Leiden
Postbus 9100
2300 PC LEIDEN

Leiden, 15 mei 2007.
betreft: Werkwijze en samenstelling Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften.
Geacht College,
Dit jaar is het 40 jaar geleden dat de gemeente Leiden een Commissie voor de Beroep- en
Bezwaarschriften in het leven riep. Leiden was hiermee de eerste gemeente in Nederland;
een stad met vooruitstrevende ideeën.
Binnen de Adviesraad Gehandicaptenbeleid heeft men zich, met het oog op mogelijk te
verwachten klachten bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, verdiept
in het primaire proces rond de procedure; wat voor soort klachten er spelen, welke
termijnen er worden gehanteerd, maar ook is gekeken naar de samenstelling van de
Commissie.
Door de nieuwe wijze van afhandeling per 1 januari 2006, werden er termijnen gesteld aan
de diverse procedurestappen. Daarnaast werd in maart 2006 besloten de Verordening op de
Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften zodanig te wijzigen dat ook oudraadsleden en duo-raadsleden als plaatsvervangend lid van de Commissie konden worden
benoemd, hetgeen betekende dat de Commissie met grotere frequentie kon vergaderen.
Beide veranderingen hebben er in geresulteerd dat in 2006 de gemiddelde doorlooptijd van
de bezwaarschriften 12,42 weken bedroeg; een verkorting met 55% ten opzichte van 2005.
Wij zijn blij met deze positieve ontwikkeling in de behandelingsduur en spreken de
verwachting uit dat deze tendens het komende jaar geëvenaard zal worden.
Wat betreft de samenstelling van de Commissie. In het jaarverslag 2006 van de Commissie
wordt er op gewezen “dat er in toenemende mate sprake is van juridisering van de
bezwaarprocedures”. De Commissie geeft aan dit ongewenst te vinden. “Veeleer zou er
sprake moeten zijn van klantvriendelijkheid als uitgangspunt”.
De Adviesraad Gehandicaptenbeleid onderschrijft dit volledig.
Juist met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( een wet die participatie
van de burger hoog in het vaandel heeft staan) is het in hoge mate wenselijk wanneer
klachtenprocedures maar de bezwaarprocedure voor de burger inzichtelijk is en de besluiten
duidelijk en begrijpelijk geformuleerd worden.
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De Adviesraad wil nog een stap verder gaan.
Wij willen U adviseren om, daar waar het bezwaarschriften de WMO rakend betreft, aan de
Commissie - naast de voorzitter, de twee leden en de secretaris- een extra lid toe te voegen.
Een ervaringsdeskundige, ter ondersteuning van de klager.
In de hoop u met het verstrekken van dit ongevraagd advies van dienst te zijn geweest en
mogelijkerwijs tevens een discussie te openen.
Hoogachtend,
S. (Pien) Lambermont
voorzitter
bijlage: profielschets toegevoegd lid
Commissie voor de Beroepen Bezwaarschriften
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