
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 11 januari 2005, nr. 2004-56717, tot
afkondiging van hun besluit inzake de wijze van
behandeling van bezwaren die betrekking hebben
op de invoering bij de provincie Noord-Holland
van het systeem van methodische functie-
waardering FUWAPROV.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend,
dat hun besluit inzake de wijze van behandeling van
bezwaren die betrekking hebben op de invoering bij de
provincie Noord-Holland van het systeem van methodische
functiewaardering FUWAPROV, vastgesteld bij hun
besluit van 11 januari 2005, nr. 2004-56717, als volgt luidt:

De bezwaren die binnenkomen tegen de besluiten
die betrekking hebben op de invoering van
Fuwaprov te laten behandelen volgens artikel 7.5
van de Algemene wet bestuursrecht (zuivere
bezwaren tegen de waardering worden behandeld
door een interprovinciale bezwarencommissie),
met dien verstande dat in gevallen waarin wordt
afgeweken van de adviezen niet in mandaat
wordt besloten door het lid van het college van
gedeputeerde staten dat met de betreffende
portefeuille is belast, doch door het voltallige
college van gedeputeerde staten;

Toelichting
Bezwaren tegen individuele rechtspositionele besluiten
worden normaliter behandeld door de daarvoor
ingestelde Bezwarencommissie personeelsbesluiten
provincie Noord-Holland. De verwachting is dat er
circa 200 bezwaren zullen worden ingediend die betrek-
king hebben op de invoering bij de provincie Noord-
Holland van het systeem van methodische functie-
waardering FUWAPROV. Het behandelen van al deze
bezwaren door alleen de Bezwarencommissie personeels-
besluiten provincie Noord-Holland zou onverantwoord
veel tijd kosten en tevens een zware belasting van die
commissie betekenen. Gezien het feit dat de mede-
werkers op grond  van de FUWAPROV-functie in de
beoogde nieuwe provinciale organisatie zullen worden
geplaatst, is het van het grootste belang snel en zorg-
vuldig helderheid te scheppen en derhalve de bezwaren
af te handelen voordat die plaatsing begint.  

Om dit te kunnen realiseren worden de onderhavige
bezwaren niet door de genoemde bezwarencommissie
behandeld, maar zullen zij worden behandeld overeen-
komstig artikel 7.5 van de Algemene wet bestuursrecht1).
Dat artikel maakt het mogelijk de behandeling van de
bezwaren door meerdere commissies te laten plaats-
vinden, waardoor een grote tijdwinst wordt bereikt.
Hierdoor wordt het naar verwachting mogelijk dat de
beslissingen op de bezwaren zodanig tijdig zijn genomen,
dat plaatsing van bezwaarden in de nieuwe organisatie
op basis van die beslissingen kan plaatsvinden. 

Daar waar wordt voorgesteld overkomstig het advies
van de hoorcommissie te besluiten, kan de beslissing in
mandaat worden genomen door het lid van gedepu-
teerde staten dat met dat onderwerp is belast, t.w. de
gedeputeerde personeel en organisatie. In gevallen
waarin wordt afgeweken van het advies vindt de
besluitvorming plaats in het voltallige college van
gedeputeerde staten.  

Haarlem, 11 januari 2005.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

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

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 28 januari 2005.

De Provinciesecretaris van Noord-Holland.
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1) Tekst artikel 7.5 Awb

1  Tenzij het horen geschiedt door of mede door het bestuursorgaan zelf dan wel

de voorzitter of een lid ervan, geschiedt het horen door:

a.  een persoon die niet bij de voorbereiding van het bestreden besluit 

betrokken is geweest, of

b  meer dan een persoon van wie de meerderheid, onder wie degene die het 

horen leidt, niet bij de voorbereiding van het besluit betrokken is geweest.

2  Voor zover niet bij wettelijk voorschrift ander is bepaald, besluit het

bestuursorgaan of het horen in het openbaar plaatsvindt. 
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