
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 9 juni 2005, nr. 2005/26507 tot
bekendmaking van de instelling van de hoor- en
adviescommissie rechtspositiebesluiten bestuur
Noord-Holland en de vaststelling van de
Verordening rechtspositiebesluiten bestuur
Noord-Holland 2005.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet
bekend dat zij in hun vergadering van 31 mei 2005,
onder nr. 2005-22458, het volgende besluit hebben
genomen:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

overwegende dat provinciale staten op 11 december 2000
een commissie hebben ingesteld die is belast met de
behandeling van bezwaarschriften tegen besluiten van
gedeputeerde staten in het kader van de toepassing van
de rechtspositieregelingen ten aanzien van leden van
provinciale staten en van gedeputeerde staten;

voorts overwegende dat gedeputeerde staten sinds de
inwerkingtreding van de Wet dualisering provincie-
bestuur zelf een commissie voor de behandeling van en
advisering over dergelijke bezwaarschriften dienen in te
stellen, terwijl de verordening in lijn gebracht dient te
worden met de nieuwe Provinciewet;

gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet
bestuursrecht;

Besluiten:

I in te stellen de hoor- en adviescommissie
rechtspositiebesluiten bestuur Noord-Holland;

II dat deze commissie is samengesteld uit de leden
van de hoor- en adviescommissie rechtspositie
GS- en Statenleden Noord-Holland;

III op te heffen de hoor- en adviescommissie rechts-
positie GS- en Statenleden Noord-Holland;

IV vast te stellen de navolgende verordening:

Verordening rechtspositiebesluiten bestuur Noord-
Holland 2005.

Begripsbepalingen

Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder
a commissie: de hoor- en adviescommissie

rechtspositiebesluiten bestuur Noord-Holland; 
b hoorzittingen: de vergaderingen van de

commissie waarin het horen plaatsvindt als
bedoeld in artikel 7:13, lid 3, van de Algemene
wet bestuursrecht;

c vergaderingen: de overige vergaderingen van de
commissie.

Algemene bepalingen

Artikel 2
De commissie hoort en adviseert met betrekking tot
bezwaarschriften tegen besluiten van ons college in het
kader van de toepassing van de rechtspositieregelingen
ten aanzien van:
a de leden van provinciale staten;
b de leden van gedeputeerde staten.

Artikel 3

lid 1
De commissie bestaat uit drie leden en drie plaats-
vervangende leden, waaronder de voorzitter en de
plaatsvervangend voorzitter.

lid 2
De leden van de commissie maken geen deel uit van en
zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van een
van de bestuursorganen van de Provincie Noord-
Holland.

lid 3
De leden en de plaatsvervangende leden van de
commissie worden door ons benoemd.
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Artikel 4

lid 1
Het lidmaatschap van de leden van de commissie
eindigt vier jaar na de datum van benoeming.
Herbenoeming van deze leden is eenmalig mogelijk.

lid 2
Het lidmaatschap kan voorts op eigen verzoek worden
beëindigd. Dit verzoek wordt schriftelijk bij ons
ingediend.

Artikel 5

lid 1
De commissie wordt bijgestaan door een secretaris.
Secretaris is de direct leidinggevende van dat onderdeel
van de ambtelijke organisatie dat is belast met de
behandeling van bezwaarschriften als bedoeld in 
artikel 2.

lid 2
De secretaris kan zich laten bijstaan door een of meer
adjunct-secretarissen.

lid 3
De secretaris en de adjunct-secretarissen zijn met
betrekking tot de secretariaatswerkzaamheden verant-
woording schuldig aan de commissie.

De vergaderingen van de commissie

Artikel 6

lid 1
De commissie vergadert minstens eenmaal per jaar en
voorts zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt, of
ten minste twee van de overige leden van de commissie
hem dit met opgave van redenen verzoeken.

lid 2
De voorzitter bepaalt dag en uur van de vergadering.
De secretaris draagt zorg voor een tijdige, zo mogelijk
schriftelijke, uitnodiging van de leden van de
commissie.

Artikel 7

lid 1
De vergaderingen en de beslissingen van de commissie
zijn openbaar.

lid 2
De deuren worden gesloten wanneer een van de leden
van oordeel is dat gewichtige redenen zich tegen open-
baarheid verzetten.

lid 3
De commissie beslist vervolgens of de vergadering met
gesloten deuren zal worden voortgezet.

lid 4
Indien een vergadering geheel of gedeeltelijk met
gesloten deuren plaatsvindt vermeldt het verslag de
gewichtige redenen, die zich tegen een openbare
behandeling verzetten.

Artikel 8
De commissie brengt jaarlijks voor 1 juli aan ons verslag
uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande
kalenderjaar.

De hoorzittingen

Artikel 9
De commissie houdt hoorzittingen, waarin zij de
belanghebbenden, getuigen en deskundigen hoort.

Artikel 10

lid 1
De voorzitter bepaalt dag en uur van de hoorzittingen.

lid 2
De secretaris draagt zorg voor tijdige uitnodiging van
de leden.

Artikel 11

lid 1
Een hoorzitting kan slechts worden gehouden als de
voorzitter en twee andere leden van de commissie
aanwezig zijn.

lid 2
Als blijkt dat voor een hoorzitting de voorzitter of een
of meer andere leden verhinderd zijn, draagt de secre-
taris zorg voor vervanging door de plaatsvervangend
voorzitter respectievelijk een of meer plaats-
vervangende leden.

lid 3
De commissie kan het horen opdragen aan één van
haar leden.

Behandeling van de bezwaarschriften

Artikel 12
De secretaris roept de indiener van het bezwaarschrift,
een vertegenwoordiger van ons college, alsmede even-
tuele andere belanghebbenden, getuigen en deskun-
digen schriftelijk op voor de hoorzitting. De belang-
hebbenden die bij de voorbereiding van het besluit
waartegen een bezwaarschrift is ingediend hun ziens-
wijze naar voren hebben gebracht alsmede de belang-
hebbenden tot wie het bestreden besluit is gericht,
worden in ieder geval opgeroepen.
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Artikel 13

lid 1
De secretaris legt het bezwaarschrift en de op de zaak
betrekking hebbende stukken voorafgaand aan de
vergadering gedurende een week voor de belang-
hebbenden ter inzage.

lid 2
Voor zover de belanghebbenden daarmee instemmen
kan de secretaris de toepassing van lid 1 achterwege
laten.

lid 3
De commissie kan, al dan niet op verzoek van een
belanghebbende, toepassing van lid 1 achterwege laten
voor zover geheimhouding om gewichtige redenen is
geboden. Indien de voorzitter hiertoe besluit deelt de
secretaris dat aan de belanghebbenden mee.

Artikel 14
De zittingen van de commissie zijn niet openbaar.

Artikel 15
Indien zich met betrekking tot een bepaald bezwaar-
schrift ten aanzien van een lid van de commissie feiten of
omstandigheden voordoen waardoor aan de onpartijdig-
heid van dat lid afbreuk gedaan zou kunnen worden
neemt die persoon geen deel aan de behandeling van
dat bezwaarschrift.

Artikel 16

lid 1
Wanneer belanghebbenden afzonderlijk zijn gehoord,
wordt ieder van hen op de hoogte gesteld van het ver-
handelde tijdens het horen buiten zijn aanwezigheid.

lid 2
De commissie kan, al dan niet op verzoek van een
belanghebbende, toepassing van het bepaalde in lid 1
achterwege laten, voor zover geheimhouding om
gewichtige redenen is geboden. Indien de commissie
hiertoe besluit wordt dat aan de belanghebbenden
meegedeeld.

Artikel 17
Indien de commissie van oordeel is dat na afloop van
het horen een nader onderzoek wenselijk is, kan zij
daartoe overgaan.

Artikel 18

lid 1
Het advies wordt uitgebracht binnen acht weken na
ontvangst van het bezwaarschrift.

lid 2
Het advies wordt ondertekend door de fungerend
voorzitter en de fungerend secretaris van de commissie.

Slotbepalingen

Artikel 19
De Verordening op de behandeling van bezwaar-
schriften tegen besluiten van gedeputeerde staten over
de rechtspositie van leden van Provinciale en
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 2000 wordt
ingetrokken.

Artikel 20
Deze verordening treedt in werking één dag na de
datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij
is geplaatst en werkt terug tot 12 maart 2005.

Artikel 21
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening
rechtspositiebesluiten bestuur Noord-Holland 2005.

Haarlem, 31 mei 2005. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

H.W.M.  Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
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Artikelsgewijze toelichting bij de Verordening
rechtspositiebesluiten bestuur Noord-Holland 2005

Artikel 2
Uit dit artikel volgt dat ook personen die inmiddels
geen lid meer zijn van gedeputeerde of provinciale
staten bezwaar kunnen maken, uiteraard binnen de
bezwaartermijn.

De formulering van dit artikel komt overeen met die
van zijn spiegelbeeld, namelijk artikel 2, lid 2, onder b
en c van de Verordening op de behandeling van
bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2003. Daarin
is bepaald dat de genoemde soorten bezwaarschriften
zijn uitgezonderd van behandeling door de hoor- en
adviescommissie Noord-Holland.

Artikel 3
Lid 2: waar hier en in alle overige artikelen gesproken
wordt van ‘leden van de commissie’, zijn daaronder
ook de plaatsvervangende leden begrepen; dit met uit-
zondering van artikel 11 lid 1.

Artikel 4
Herbenoeming van de leden is aan de orde in maart
2006 en augustus 2007.

Artikel 8
Het jaarverslag van de commissie wordt opgenomen in
het gezamenlijk Jaarverslag van de Hoor- en advies-
commissie (HAC) en Centraal Meldpunt Klachten
(CMK) , dat ieder jaar vóór 1 juli aan GS en PS wordt
gezonden.

Artikel 11
Lid 3: het horen kan weliswaar door één lid gebeuren,
maar het ‘raadkameren’ moet wel gebeuren door de
voorzitter en de leden (zie de uitspraak van de ABRvS
van 19-10-98, nr. E03.96.1763. De Afdeling bestuurs-
rechtspraak was daarin van oordeel, dat uit artikel 7:13
lid 3 tweede volzin niet volgt dat de gehele advisering
kan worden opgedragen aan één lid).

Uitgegeven op 20 juni 2005. 

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

mw. J.A.C.M. Nielen, hoofd bureau Kwaliteitszorg van
de afdeling Juridische Zaken.
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