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Verordening van 16 januari 2014 tot
wijziging van de Verordening advies
commissie rechtsbescherming
Waddenfonds
Het algemeen bestuur van de gemeenschappe
lijke regeling Waddenfonds;
gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur,

Besluit
de Verordening adviescommissie rechtsbescher
ming Waddenfonds te wijzigen als volgt:

Artikel I
A
Artikel 2, eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:
a	een bezwaar tegen een besluit van het
algemeen bestuur of het dagelijks bestuur.

B
Artikel 7 komt te luiden:
Artikel 7 Bevestiging ontvangst
1	Een bezwaarschrift of klacht wordt, met de
daarbij overgelegde stukken, zo spoedig
mogelijk in handen van de adviescommissie
gesteld.
2	De secretaris bevestigt schriftelijk de ont
vangst van een bezwaarschrift of klacht.

C
Artikel 8 komt te luiden:
Artikel 8 Uitoefening bevoegdheden
De bevoegdheid ingevolge artikel 6.6, wat betreft
het stellen van een termijn aan de indiener,
wordt voor de toepassing van deze verordening
uitgeoefend door de voorzitter van de advies
commissie.
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D
Artikel 10 komt te luiden:
Artikel 10 Het horen
1	De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van
het horen, waarbij belanghebbenden en het
verwerend bestuursorgaan in de gelegenheid
worden gesteld zich door de adviescommissie
te laten horen.
2	De commissie kan het horen opdragen aan de
voorzitter of een lid dat geen deel uitmaakt
van of werkzaam is onder verantwoordelijk
heid van de deelnemers aan dan wel het
bestuur van de gemeenschappelijke regeling.
3	Indien de commissie met toepassing van
artikel 7:3 van de wet besluit af te zien van
het horen, wordt hiervan mededeling gedaan
aan belanghebbenden en het verwerend
bestuursorgaan.
4	De voorzitter bepaalt de orde op de hoorzit
ting.
5	Het horen door de adviescommissie is open
baar, tenzij de adviescommissie beslist dat
het horen niet in het openbaar plaatsvindt.
6	Belanghebbenden en het verwerend bestuurs
orgaan kunnen de adviescommissie verzoe
ken dat het horen niet in het openbaar
plaatsvindt.
7	Het horen van belanghebbenden en het ver
werend bestuursorgaan door de ambtenaren
kamer is niet openbaar.

E
Artikel 14 komt te luiden:
Artikel 14 Uitbrengen advies
Het advies wordt uitgebracht aan het bestuurs
orgaan dat op het bezwaarschrift dient te
beslissen.

Artikel II
1	Deze verordening wordt bekendgemaakt in de
van overheidswege uitgegeven bladen van de
provincies Fryslân, Groningen en NoordHolland.
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2	Deze verordening treedt in werking op de
eerste dag na bekendmaking in het provin
ciaal blad van de provincie Fryslân en werkt
terug tot 4 januari 2013.
Leeuwarden, 16 januari 2014.
mw. C. Schokker-Strampel, voorzitter.
drs. A.F. van de Klundert, secretaris.
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Toelichting
Bij besluit van 6 december 2012 heeft het
Algemeen Bestuur de Verordening adviescom
missie rechtsbescherming Waddenfonds vast
gesteld. Er is aanleiding om de verordening op
een aantal punten te wijzigen.

Onderdeel A
Redactionele wijziging die beter uitdrukt dat het
moet gaan om een bezwaarschrift tegen een
besluit van het algemeen bestuur of het dagelijks
bestuur.

Onderdeel B
In het eerste lid staat abusievelijk een verwijzing
naar artikel 17. In het tweede lid is de termijn
waarbinnen de ontvangstbevestiging moet
worden verzonden geschrapt. Er wordt altijd zo
spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging ver
zonden. De praktijk leert echter dat de feitelijke
verzending daarvan kan worden aangehouden
als er overleg met bezwaarmaker is en er een
reële kans is dat het bezwaarschrift wordt
ingetrokken. De ontvangstbevestiging valt in dat
geval samen met de bevestiging dat het dossier is
gesloten.

Onderdeel C
In artikel 8 is de uitoefening van een aantal
bevoegdheden opgedragen aan de voorzitter van
de commissie. De verwijzing naar de artikelen
7:3, 7:4, zesde lid en 7:5, tweede lid van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen ver
vallen, want dit wordt al geregeld in de Awb.
Bovendien blijft uit de Parlementaire geschiede
nis van de Awb dat toepassing van deze bepalin
gen moet plaatsvinden door een besluit van de
commissie (drie leden). Een besluit van uitslui
tend de voorzitter is in strijd met de wet. In de
praktijk wordt overigens al steeds een besluit
door de commissie genomen. Het opnemen van
artikel 7:4 tweede lid, Awb, kan eveneens achter
wege blijven, nu dit reeds volgt uit de bevoegd
heid van de commissie om toepassing te geven
aan artikel 7:4, zesde lid.

Onderdeel D
Naast enkele louter redactionele wijzigingen is
het derde lid geschrapt. Daarin stond dat de
secretaris belanghebbenden en het verwerend
bestuursorgaan zoveel als mogelijk tenminste vijf
weken voor het horen schriftelijk uitnodigt. Deze
bepaling werkt in de praktijk onnodig beperkend.
De hoorzitting vindt zo spoedig als mogelijk
plaats, vanzelfsprekend met inachtneming van
een termijn die een goede voorbereiding door
bezwaarmaker, het verwerend bestuursorgaan
en de adviescommissie borgt.
De tekst van het “oude” vierde lid – in de nieuwe
versie vernummerd tot het derde lid – is aan
gepast aan het gegeven dat niet de voorzitter,
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maar de commissie moet besluiten tot het toe
passen van artikel 7:3 Awb.

Onderdeel E
In de vigerende bepaling staat dat het advies,
onder medezending van het verslag, wordt toe
gezonden aan het bestuursorgaan en overige
belanghebbenden. In de nieuwe tekst is bepaald
dat het advies uitsluitend wordt uitgebracht aan
het bestuursorgaan. Het is aan het DB om het
advies aan bezwaarmaker en derde-belang
hebbenden toe te zenden. Uit de vigerende
redactie zou afgeleid kunnen worden dat steeds
een separaat advies moet worden gemaakt, maar
het verslag kan ook onderdeel zijn van het advies.
De redactie is hier op aangepast.
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Geconsolideerde versie van de tekst zoals
die luidt na vaststelling van de wijzigings
verordening
Verordening adviescommissie rechts
bescherming Waddenfonds
Het algemeen bestuur van de gemeenschappe
lijke regeling Waddenfonds;
gelet op:
• artikel 24, eerste en tweede lid, van de Wet
gemeenschappelijke regelingen;
• artikel 22, eerste en tweede lid, van de
gemeenschappelijke regeling Waddenfonds;
• artikel 7:13 van de Algemene wet bestuurs
recht en
• het voorstel van het dagelijks bestuur en de
voorzitter

Besluit
tot instelling van:
1	een vaste commissie van advies aan het
algemeen en het dagelijks bestuur voor de
behandeling van bezwaarschriften en
2	een vaste commissie van advies aan het
algemeen en het dagelijks bestuur en de
voorzitter voor de behandeling van klachten,
en daartoe de navolgende verordening vast te
stellen:

Hoofdstuk I Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a	
de wet: de Algemene wet bestuursrecht;
b	
bezwaar: bezwaar als bedoeld in artikel 1:5,
eerste lid, van de wet;
c	
klacht: klacht als bedoeld in artikel 9:1 van de
wet;
d	
ambtenaar: een ambtenaar, een gewezen
ambtenaar of een daarmee op grond van
diens werkzaamheden gelijk te stellen
persoon met wie een arbeidsovereenkomst is
gesloten naar burgerlijk recht, ook na het
beëindigen van deze arbeidsovereenkomst.

Artikel 2 Instelling en samenstelling advies
commissie
1	Er is een adviescommissie voor de behande
ling van:
a	een bezwaar tegen een besluit van het
algemeen bestuur of het dagelijks
bestuur;
b	een klacht over een gedraging van of toe
te rekenen aan het bestuur van de
gemeenschappelijke regeling.
2	De adviescommissie bestaat uit een voorzitter
en ten minste twee leden, die geen deel uit
maken van of werkzaam zijn onder
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verantwoordelijkheid van de deelnemers aan
dan wel het bestuur van de gemeenschappe
lijke regeling.

Artikel 3 Lidmaatschap adviescommissie
1	Het dagelijks bestuur benoemt, schorst en
ontslaat de voorzitter en de leden van de
adviescommissie, met inbegrip van hun
plaatsvervangers.
2	Benoeming vindt plaats voor een periode van
ten hoogste vier jaren. De voorzitter en de
leden kunnen eenmaal worden herbenoemd.
3	Het lidmaatschap van de commissie eindigt
na het verstrijken van de termijn waarvoor
benoeming heeft plaatsgevonden en voorts:
a	op verzoek van de voorzitter of het betrok
ken lid, met inbegrip van hun plaatsver
vangers;
b	op het moment dat de voorzitter of een lid
deel uit gaat maken van of werkzaam
wordt onder verantwoordelijkheid van de
deelnemers dan wel het bestuur van de
gemeenschappelijke regeling en
c	bij besluit van het dagelijks bestuur.
4	De aftredende voorzitter en leden blijven, met
uitzondering van het bepaalde in het derde
lid, onderdeel b, hun functie vervullen totdat
in de opvolging is voorzien.

Artikel 4 Kamers
1	De adviescommissie kan kamers instellen en
stelt voor elke kamer vast welke categorieën
bezwaarschriften of klachten door haar
zullen worden behandeld.
2	De adviescommissie stelt in elk geval een
algemene kamer in voor de advisering over
bezwaarschriften ter zake van subsidiezaken
en klachten en een ambtenarenkamer voor de
advisering over bezwaarschriften ter zake
van rechtspositionele besluiten.

Artikel 5 Secretaris
1	Het dagelijks bestuur benoemt de secretaris
van de adviescommissie en één of meer
plaatsvervangers..
2	De secretaris draagt zorg voor terugkoppeling
van leerpunten uit de behandeling van
bezwaarschriften en klachten naar het
bestuur, de ambtelijke organisatie van de
gemeenschappelijke regeling en de uitvoe
ringsorganisatie.

Artikel 6 Vergoedingen
De leden ontvangen een vergoeding voor hun
werkzaamheden en reis- en verblijfkosten over
eenkomstig hoofdstuk IV van de Verordening
rechtspositie gedeputeerden, staten- en
commissieleden provincie Fryslân 2011.
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Hoofdstuk 2 Procedure en bevoegdheden
Artikel 7 Bevestiging ontvangst
1	Een bezwaarschrift of klacht wordt, met de
daarbij overgelegde stukken, zo spoedig
mogelijk in handen van de adviescommissie
gesteld.
2	De secretaris bevestigt schriftelijk de ont
vangst van een bezwaarschrift of klacht.

Artikel 8 Uitoefening bevoegdheden
De bevoegdheid ingevolge artikel 6.6, wat betreft
het stellen van een termijn aan de indiener,
wordt voor de toepassing van deze verordening
uitgeoefend door de voorzitter van de advies
commissie.

Artikel 9 Vooronderzoek
1	De voorzitter wint alle voor een zorgvuldige
voorbereiding van de advisering over het
bezwaar of de klacht gewenste inlichtingen
in.
2	De voorzitter kan ambtshalve of op verzoek
van de adviescommissie bij deskundigen
advies of inlichtingen inwinnen en hen zo
nodig uitnodigen op de hoorzitting te ver
schijnen.
3	De voorzitter kan het inwinnen van inlich
tingen opdragen aan de secretaris.

Artikel 10 Het horen
1	De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van
het horen, waarbij belanghebbenden en het
verwerend bestuursorgaan in de gelegenheid
worden gesteld zich door de adviescommissie
te laten horen.
2	De commissie kan het horen opdragen aan de
voorzitter of een lid dat geen deel uitmaakt
van of werkzaam is onder verantwoordelijk
heid van de deelnemers aan dan wel het
bestuur van de gemeenschappelijke regeling.
3	Indien de commissie met toepassing van
artikel 7:3 van de wet besluit af te zien van
het horen, wordt hiervan mededeling gedaan
aan belanghebbenden en het verwerend
bestuursorgaan.
4	De voorzitter bepaalt de orde op de hoor
zitting.
5	Het horen door de adviescommissie is open
baar, tenzij de adviescommissie beslist dat
het horen niet in het openbaar plaatsvindt.
6	Belanghebbenden en het verwerend bestuurs
orgaan kunnen de adviescommissie ver
zoeken dat het horen niet in het openbaar
plaatsvindt.
7	Het horen van belanghebbenden en het ver
werend bestuursorgaan door de ambtenaren
kamer is niet openbaar.

Artikel 11 Verslaglegging
1	Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de
wet bevat in elk geval:
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a	de namen van de aanwezigen en hun
hoedanigheid;
b	een zakelijke weergave van hetgeen ter
zitting is besproken;
c	een opgave van de op de zitting over
gelegde bescheiden.
2	Indien het horen geheel of gedeeltelijk niet in
het openbaar heeft plaatsgevonden, of indien
belanghebbenden niet in elkaars tegen
woordigheid zijn gehoord, maakt het verslag
hiervan melding.
3	Het verslag wordt ondertekend door de voor
zitter en de secretaris.

Artikel 12 Nader onderzoek
1	De adviescommissie kan, na de hoorzitting,
maar voordat het advies wordt uitgebracht,
nader onderzoek doen.
2	Uit het nader onderzoek bekend geworden
nieuwe feiten of omstandigheden worden
aan belanghebbende(n) en het verwerend
bestuursorgaan meegedeeld. De advies
commissie kan hen uitnodigen hierop te
reageren.
3	Op het horen als bedoeld in artikel 7:9 van de
wet is het bepaalde in deze verordening zo
veel mogelijk van overeenkomstige toepas
sing.

Artikel 13 Raadkamer en advies
1	De raadkamer waarin de adviescommissie
beraadslaagt en beslist over het door haar uit
te brengen advies is niet openbaar.
2	De adviescommissie beslist bij meerderheid
van stemmen over het uit te brengen advies.
Indien bij een stemming de stemmen staken,
beslist de voorzitter. Van een minderheids
standpunt wordt bij het advies melding
gemaakt, indien die minderheid dat verlangt.
3	Het advies voor de te nemen beslissing is
gemotiveerd.
4	Het advies wordt door de voorzitter en de
secretaris ondertekend.

Artikel 14 Uitbrengen advies
Het advies wordt uitgebracht aan het bestuurs
orgaan dat op het bezwaarschrift dient te
beslissen.

Hoofdstuk 3 Aanvullende bepaling inzake
klachten
Artikel 15 Klachtadviesprocedure
1	Na ontvangst van de klacht onderzoekt het
bestuursorgaan per omgaande en binnen
twee weken of aan de klacht tegemoet kan
worden gekomen.
2	Indien niet binnen twee weken na ontvangst
naar tevredenheid van de klager aan diens
klacht tegemoet is gekomen wordt de klacht
in handen van de adviescommissie gesteld en
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wordt de in afdeling 9.1.3 van de wet
geregelde procedure gevolgd.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen
Artikel 16 Niet-voorzienbare gevallen
De adviescommissie beslist in de gevallen waarin
de wet en deze verordening niet voorzien.

Artikel 17 Citeertitel en inwerkingtreding
1	Deze verordening wordt aangehaald als
Verordening adviescommissie rechtsbescher
ming Waddenfonds.
2	Deze verordening wordt bekendgemaakt in de
van overheidswege uitgegeven bladen van de
provincies Fryslân, Groningen en NoordHolland.
3	Deze verordening treedt in werking op de
eerste dag na bekendmaking in het provin
ciaal blad van de provincie Fryslân.
Uitgegeven op 20 februari 2014.
Namens het dagelijks bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Waddenfonds,
drs. A.F. van de Klundert, secretaris.
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