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                                          Motie 

 
Onderwerp: externe bezwarencommissie 
 
 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 12 november 2014, 
 
 
Overwegende dat: 
• de werkwijze, waarbij de voorzitter - de portefeuillehouder van Sociale Zaken - adviseert aan B&W 

over de WMO-bezwaren, terwijl WMO onder Welzijn valt geen wenselijke constructie was; 

• in het coalitieprogramma onder punt 3.4. over het “Meldpunt klachten” is opgenomen dat er grote 

waarde wordt gehecht aan het instellen van een van het gemeentebestuur onafhankelijk en 

transparant gemeentelijk contactpunt waar mensen terecht kunnen met klachten en problemen die 

zij ondervinden in het contact met de gemeente;  

• de coalitie daarbij aangeeft dat bezien moet worden of dit kan worden gerealiseerd vanuit een 

omvorming van huidige structuren die zijn belast met mediation activiteiten, dan wel bezig zijn met 

de afdoening van klachten en bezwaren van inwoners (commissie voor bezwaar / beroep en 

klachtencoördinator); 

• B&W op 15 juli jl. hebben besloten de commissie voor de bezwaarschriften Sociale Zaken op te 

heffen en te vervangen door ambtelijk horen door medewerkers bezwaar en beroep van de 

afdeling WIZ; 

• het college aangeeft dat er in de toekomst mogelijk een externe onafhankelijke commissie zal 

worden ingesteld; 

• ambtelijk horen door alleen de medewerkers van de afdeling WIZ niet voldoende is; 

• de externe leden van de commissie onafhankelijk waren, waar dit van de medewerkers die bij de 

afdeling werkzaam zijn die ook over de primaire besluitvorming adviseren niet kan worden 

gegarandeerd; 

• onafhankelijke afhandeling van bezwaren gelet op de grote veranderingen rond de WMO van groot 

belang is; 

• niet duidelijk is waarom het blijkens het coalitieakkoord wenselijke onafhankelijk meldpunt er nu 

niet komt; 

 
Draagt het college op een externe commissie in te stellen voor het horen bij bezwaarschriften en voor 
het adviseren aan het gemeentebestuur over de afhandeling van bezwaarschriften. 
  
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
 
Fractie PvdA Weert,     Fractie VVD, 
                                 
 

 


