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1 de inleiding 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (hierna te noemen: Awb) kan tegen een schriftelijk 

besluit van een bestuursorgaan een bezwaarschrift bij dat bestuursorgaan worden ingediend. De wijze 

van behandeling van bezwaarschriften is vastgelegd in de Awb. 

Een van de verplichtingen die de Awb aan de bestuursorganen oplegt is om, alvorens op een 

bezwaarschrift te beslissen, belanghebbenden in de gelegenheid te stellen te worden gehoord. Deze 

hoofdregel is te vinden in artikel 7:2 van de Awb. 

Ter uitvoering van deze en andere wettelijke verplichtingen is per 1 januari 1999 gekozen voor een 

samenwerking tussen de gemeenten Eijsden-Margraten, Meerssen en Vaals in de vorm van een 

Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften; hierna verder te noemen: adviescommissie. De 

samenwerking is nader uitgewerkt in de thans vigerende “Verordening intergemeentelijke 

adviescommissie inzake de behandeling van bezwaarschriften 2016”. 

Met ingang van 1 januari 2017 heeft ook de gemeente Gulpen-Wittem -wat betreft de kamer 

Personeelszaken- aangesloten bij de adviescommissie en per 1 januari 2018 heeft deze gemeente 

voor de behandeling van alle bezwaarschriften aangesloten bij de adviescommissie. 

Dit jaarverslag beoogt een inzicht te geven in de werkzaamheden van de adviescommissie over het 

jaar 2018. 

Het jaarverslag is op 18 april 2019 besproken in de jaarlijkse evaluatievergadering waarbij aanwezig 

waren de portefeuillehouders, de voorzitters en/of plaatsvervangend voorzitters van de 3 kamers en 

de secretarissen. 

Jaarverslag 2018 
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2 de intergemeentelijke adviescommissie 

de taak en werking 

Er is een onafhankelijke adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Awb die tot taak heeft het 

bestuursorgaan te adviseren over ingediende bezwaarschriften. 

De adviescommissie wordt ondersteund door een secretaris die benoemd is door de colleges van 

burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten. 

De commissie stelt de indiener van een bezwaarschrift, iedere belanghebbende, alsmede de door 

belanghebbende meegebrachte getuigen en deskundigen, in de gelegenheid hun standpunt toe te 

lichten tijdens de hoorzitting. 

Daarbij wordt tevens een vertegenwoordiger van het bestuursorgaan uitgenodigd die het standpunt 

van het bestuursorgaan toelicht. 

De dossierstukken worden 14 dagen voor de hoorzitting aan de adviescommissie toegezonden. Bij die 

stukken dient tevens een verweerschrift van het verwerende bestuursorgaan te worden gevoegd. Het 

verweerschrift wordt vooraf aan de hoorzitting tevens toegezonden aan de bezwaarmaker en derde- 

belanghebbenden. Als geen verweerschrift wordt aangeleverd, dan dient gemotiveerd aangegeven te 

worden waarom dat niet wordt gedaan. 

Van de hoorzitting wordt steeds een samenvattend verslag opgemaakt. 

Op basis van de stukken en van hetgeen ter zitting naar voren is gebracht komt de commissie tot een 

oordeel dat wordt neergelegd in een advies aan het bestuursorgaan, door te zenden via tussenkomst 

van de vakafdeling. Het is de taak van de vakafdeling er voor te zorgen dat het bezwaarschrift met 

het advies voor besluitvorming wordt voorgelegd aan het bestuursorgaan. 

Het advies van de commissie is niet bindend. Het bestuursorgaan kan ervan afwijken mits in het 

besluit de reden voor die afwijking op gemotiveerde wijze vermeld wordt. 

Het verslag van de hoorzitting en het advies van de commissie worden met de beslissing op het 

bezwaar aan reclamant en aan eventuele derde(n) belanghebbende(n) verzonden. 

de onafhankelijkheid 

De adviescommissie is volledig extern samengesteld. Dat betekent dat de commissieleden geen deel 

kunnen uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een gemeentelijk 

bestuursorgaan van een van de deelnemende gemeenten. Voorts onthouden de commissieleden zich 

van het doen van enigerlei werkzaamheden ten behoeve van derden met betrekking tot het indienen 

van een bezwaarschrift bij een van de deelnemende gemeenten en/of het vertegenwoordigen van 

derden bij de commissie. 

de benoeming en samenstelling 

De voorzitters en de leden worden benoemd voor een periode van maximaal 4 jaren. Herbenoeming is 

mogelijk voor ten hoogste 4 jaren. In een uitzonderlijke situatie zou een 2% herbenoeming mogelijk 

kunnen zijn; hiervoor wordt verwezen naar de verordening. 

De adviescommissie bestaat uit 3 kamers t.w.: Algemene Zaken, Personeelszaken en VROM. De 

diverse kamers worden ondersteund door een secretaris. Dit is een door burgemeester en wethouders 

van elke gemeente aangewezen ambtenaar. 
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Hieronder treft u een overzicht aan van de samenstelling van de diverse kamers in het jaar 2018. 

Kamer Algemene Zaken Functie Aanvang _ | Einde benoeming 

benoemi 

voorzitter 01-05-2013 | 01-07-2021 

. voorzitter 01-07-2015 | 01-07-2021 

lid 01-05-2013 | 01-07-2021 

lid 01-05-2018 | 01-07-2021 

lid 01-01-2019 | 01-07-2021 

lid 01-07-2017 | 01-09-2018 

Kamer Person 

voorzitter 01-05-2013 | 01-07-2021 

. voorzitter 01-06-2012 | 01-07-2021 

lid 01-07-2017 | 01-07-2021 

(geanonimiseerd)

voorzitter 01-07-2017 | 01-07-2021 

. voorzitter 01-07-2017 | 01-07-2021 

lid 01-05-2018 | 01-07-2021 

lid 01-05-2018 | 01-07-2021 

lid 01-05-2018 | 01-07-2021 

voorzitter 01-03-2009 | 01-07-2018 max termijn 

lid 01-05-2013 | 01-01-2018 op verzoek 

lid 01-05-2014 | 01-05-2018 op verzoek   (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

de taakvelden 

De adviescommissie is onderverdeeld in drie kamers, te weten: 

« Kamer VROM, waarin alle bezwaarschriften verband houdende met de Wabo worden behandeld 

waaronder de taakvelden: volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, wonen en milieu; 

«  Kamer Personeelszaken, waarin bezwaarschriften worden behandeid op het vlak van personele en 

organisatorische aangelegenheden; 

e Kamer Algemene Zaken, waarin alle overige bezwaarschriften worden behandeld, onder meer 

betreffende de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, invalidenparkeerkaarten, Drank- 

en Horecawet, Wob, Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor zover die niet vallen onder de 

reikwijdte van de Wabo, standplaatsen-, markt-, kermis- en ventverordeningen, openbare orde, 

subsidies, onderwijs, Wegenwet en Wegenverkeerswet. 

Van de behandeling door de adviescommissie zijn uitgezonderd besluiten betreffende: 

- _ gemeentelijke belastingaanslagen; 

- _ waardebepalingen in het kader van de Wet waarderingen onroerende zaken en 

- de Participatiewet. 

In 2018 hebben er diverse wijzigingen plaatsgevonden in de bezetting van de diverse kamers. 

Bij de kamer VROM eindigde per 1 juli 2018 het lidmaatschap van de voorzitter, 

wegens het bereiken van de maximale benoemingstermijn en werd hij opgevolgd door N 

die tot dat moment als plaatsvervangend voorzitter fungeerde. 

Daarnaast hebben een drietal leden op eigen verzoek ontslag genomen t.wF van de 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

kamer AZ enWbeiden lid van de kamer VROM. 

In hun opvol vanW)ij de kamer AZ 

en…bij de kamer . Door de benoeming van 2 nieuwe leden 
bij de kamer is uitvoering gegeven aan de wens dat deze kamer uit 5 personen bestaat. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Jaarverslag 2018 
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3 de werkvoorraad en ingekomen bezwaarschriften 

Hieronder treft u een overzicht aan van de werkvoorraad, de ingekomen en de afgehandelde 

bezwaarschriften. 

Een bezwaarschrift wordt tot de werkvoorraad gerekend wanneer nog geen hoorzitting is gehouden. 

Verder wordt voor dit verslag een bezwaarschrift als afgehandeld beschouwd zodra de hoorzitting 

gehouden is en niet op het moment dat besluitvorming heeft plaatsgevonden. 

het totaaloverzicht 2018 

  

  

  

  

  

  

  

              
  

Totaaloverzicht Eijsden- Gulpen- Meerssen Vaals Totaal 

Margraten Wittem 

werkvoorraad 12 2 6 4 24 

1 januari 2018 

ingekomen 23 24 36 16 99 

bezwaarschriften 

bezwaarschriften 11 7 9 8 35 

ingetrokken vóór 

hoorzitting 

tijdens 19 12 26+ 7** 64 

hoorzittingen (9 bezwaren | (4 bezwaren | (13 bezwaren (26 bezwaren 

behandelde gevoegd gevoegd ‘gevoegd gevoegd 

bezwaarschriften | behandeld in | behandeld in | behandeld in 5 behandeld in 10 

3zittingen) | 2 zittingen) zittingen zittingen) 

bezwaarschriften - - 1 1 2 

ingetrokken ná 

hoorzitting 

afgehandeld met 2 2 3 1 8 

voorzittersadvies 

(niet-ontv.) 

werkvoorraad 31 3 5 7 5 20 

december 2018 

* incl. 3 bezwaren waarvoor 2 zittingen gehouden werden 

** _ jnd. 1 bezwaar waarvoor 2 zittingen gehouden werden 

Jaarverslag 2018 
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de gemeente Eijsden-Margraten 

  

  

  

  

  

  

  

            

AZ Pz VROM Totaal 

werkvoorraad 2 2 8 12 

1 januari 2018 

ingekomen 7 1 15 23 

bezwaarschriften 

bezwaarschriften 2 2 7 11 

ingetrokken vóór 

hoorzitting 

tijdens 5 1 13 19 

hoorzittingen (2 bezwaren (7 bezwaren (9 bezwaren gevoegd 

behandelde gevoegd gevoegd behandeld | _ behandeld in 3 

bezwaarschriften | behandeld in 1 in 2 zittingen) zittingen) 

zittingen) 

bezwaarschriften - - - - 

ingetrokken ná 

hoorzitting 

afgehandeld met 2 - - 2 

voorzittersadvies 

(niet-ontv.) 

werkvoorraad 31 0 0 3 3 

december 2018 

  

de gemeente Gulpen-Wittem 

  

  

  

  

  

  

  

            

AZ Pz VROM Totaal 

werkvoorraad 2 0 0 2 

1 januari 2018 

ingekomen 10 2 12 24 

bezwaarschriften 

bezwaarschriften 7 0 0 7 

ingetrokken vóór 

hoorzitting 

tijdens 2 1 9 12 

hoorzittingen (4 bezwaren gevoegd (4 bezwaren 

behandelde behandeld in 2 gevoegd behandeld 

bezwaarschriften zittingen) in 2 zittingen) 

bezwaarschriften - - - - 

ingetrokken ná 

hoorzitting 

afgehandeld met 1 0 1 2 

voorzittersadvies 

(niet-ontv.) 

werkvoorraad 31 2 1 2 5 

december 2018 
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de gemeente Meerssen 

Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

AZ Pz VROM Totaal 

werkvoorraad 2 1 3 6 

1 januari 2018 

ingekomen 17 1 18 36 

bezwaarschriften 

bezwaarschriften 5 0 4 9 

ingetrokken vóór 

hoorzitting 

tijdens 9 1 16* 26* 

hoorzittingen (3 bezwaren (10 bezwaren (13 bezwaren 

behandelde gevoegd gevoegd gevoegd 

bezwaarschriften behandeld in 1 behandeld in 4 behandeld in 5 

zitting) zittingen) zittingen) 

bezwaarschriften 1 0 0 1 

ingetrokken ná 

hoorzitting 

afgehandeld met 2 0 1 3 

voorzittersadvies 

(niet-ontv.) 

werkvoorraad 31 3 1 3 7 

december 2018 

*incl, 3 bezwaren waarvoor 2 zittingen gehouden werden 

de gemeente Vaals 

AZ Pz VROM Totaal 

werkvoorraad 2 0 2 4 

1 januari 2018 

ingekomen 7 2 7 16 

bezwaarschriften 

bezwaarschriften 4 1 3 8 

ingetrokken vóór 

hoorzitting 

tijdens 4 T x 7x 

hoorzittingen 

behandelde 

bezwaarschriften 

bezwaarschriften - - 1 1 

ingetrokken ná 

hoorzitting 

afgehandeld met 1 - - 1 

voorzittersadvies 

(niet-ontv.) 

werkvoorraad 31 0 0 5 5 

december 2018           

*inc. 1 bezwaar uit 2017 waarvoor een 2de zitting gehouden werd 

Jaarverslag 2018 

  



  Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften 

4 de hoorzittingen 

de openbaarheid van de zittingen 

Ingevolge artikel 13 van de verordening zijn de zittingen van de adviescommissie openbaar. 

Indien de voorzitter of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende 

een gemotiveerd verzoek daartoe doet worden de deuren gesloten. 

De adviescommissie kan vervolgens beslissen dat de hoorzitting om gewichtige redenen met gesloten 

deuren plaatsvindt. 

In verband met het bijzondere karakter van de zittingen van de kamer Personeelszaken is in de 

verordening opgenomen dat zittingen van deze kamer met gesloten deuren plaatsvinden. 

het aantal gsdagen 

De zittingen voor de behandeling van bezwaarschriften worden gehouden in het gemeentehuis van 

Eijsden-Margraten, Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten. 

De kamers Algemene Zaken en VROM zijn in principe eenmaal per twee weken op dinsdag 

beschikbaar voor het houden van hoorzittingen. Gelet op het relatief geringe aantal zittingen is de 

kamer Personeelszaken eenmaal per maand beschikbaar. 

In 2018 zijn er in totaal 32 zittingsdagen geweest die over de 3 kamers als volgt verdeeld zijn: 

- Kamer Algemene Zaken: 12 

- Kamer Personeelszaken : 3 

- Kamer VROM 117. 

het aantal hoorzi igen 

In 2018 zijn 64 bezwaren in een hoorzitting behandeld. Hiervan hadden 25 bezwaarschriften 

betrekking op 10 besluiten, welke gevoegd behandeld zijn. Het feitelijk aantal gehouden hoorzittingen 

bedraagt dus 49. 

In 2016 en 2017 zijn respectievelijk 66 en 61 bezwaren in een hoorzitting behandeld. 

Jaarverslag 2018 
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Hieronder het overzicht van het totaal aantal behandelde bezwaarschriften in de jaren 2016 t/m 2018. 

Het overzicht geeft over 2018 een enigszins vertroebeld beeld t.0.v. de jaren 2016 en 2017. Zoals 

opgemerkt worden vanaf 1-1-2018 alle bezwaarschriften van de gemeente Gulpen-Wittem aan de 

adviescommissie voorgelegd hetgeen geleid heeft tot 12 hoorzittingen. Zonder dit aantal zouden er 52 

hoorzittingen zijn geweest. 

  

overzicht aantal hoorzittingen 2016 t/m 2018 

  
2016 2017 2018     
  

Onderstaand overzicht geeft het aantal hoorzittingen aan verdeeld over de diverse kamers gedurende 

de jaren 2016 tot en met 2018. 

  

overzicht aantal hoorzittingen per kamer 2016 t/m 2018 
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Opmerking: in bovenstaande overzichten zijn niet opgenomen de bezwaarschriften welke afgehandeld 

zijn via een zgn. “voorzittersadvies”. Indien een bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk is wordt het 

in een verkorte procedure enkel aan de kamer-voorzitter ter advisering voorgelegd. 

Voor de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Vaals zijn op die wijze 

respectievelijk 2, 2, 3 en 1 bezwaarschrift(en) afgehandeld. 

Jaarverslag 2018 
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5 de behandelde bezwaarschriften 

de gemeente Eijsden-Margraten 

Onderstaand overzicht geeft het aantal in hoorzittingen behandelde bezwaarschriften aan van de 

gemeente Eijsden-Margraten in de jaren 2016 tot en met 2018. 

  

  

  

  

  

      

    
  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

Totaaloverzicht gemeente Eijsden-Margraten 
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Overzicht hoorzittingen Eijsden-Margraten per kamer 
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Aard van de bezwaarschriften waarvoor in 2018 een hoorzitting is gehouden: 

  

Algemene Zaken: VROI Personeelszaken: 

Verkeer 1 Omgevingsvergunning 12 _ Ontslag 1 

Subsidie 1 Handhaving 1 

Bestuursdwang/Opiumwet 2 

Wmo 1 

Jaarverslag 2018 
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meent ulj m 
  

Zoals eerder aangegeven heeft de samenwerking met de gemeente Gulpen-Wittem in 2017 zich 

beperkt tot de kamer Personeelszaken, Vanaf 1-1-2018 worden ook de overige bezwaarschriften 

voorgelegd aan de bezwaarschriftencommissie. 

Onderstaand overzicht geeft het aantal in hoorzittingen behandelde bezwaarschriften aan van de 

gemeente Gulpen-Wittem over het jaar 2018. 

  

Totaaloverzicht gemeente Gulpen-Wittem 

aantal 

  
2016 2017 2018   
  

  

Overzicht hoorzittingen Gulpen-Wittem per kamer 

  

  

  

  

3 

A 
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5 

° 2077 2018 

mAlgemene Zaken 2 

OVROM 9 

DPersoneelszaken 0 1           
      
  

Aard van de bezwaarschriften waarvoor in 2018 een hoorzitting is gehouden: 

Algemene Zaken: VROM: Personeelszaken: 

Verkeer 1 Omgevingsvergunning 3 Salaris 1 

Wob 1 Handhaving 3 

Dwangsom 1 

Planschade 2 

Jaarverslag 2018 
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d meente M n 

Onderstaand overzicht geeft het aantal behandelde bezwaarschriften aan van de gemeente Meerssen 

in de jaren 2016 tot en met 2018. 

Waar bij de andere deelnemende gemeenten het aantal behandelde bezwaarschriften in 2018 een 

daling te zien geeft is bij Meerssen het aantal gestegen. Dit kan verklaard worden door het gegeven 

dat tegen een 4-tal besluiten 13 bezwaarschriften zijn ingediend. 

  

Totaaloverzicht gemeente Meerssen 

  
2016 2017 2018   
  

  

Overzicht hoorzittingen Meerssen per kamer 
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2016 2017 2018 

mAlgemene Zaken 11 5 9 

OVROM 11 10 16 

D Personeelszaken 0 6 1           
      
  

Aard van de bezwaarschriften waarvoor in 2018 een hoorzitting is gehouden: 

Mantelzorgcompliment 1 Omgevingsvergunning 7 Functiewaardering 1 

Wob 1 Dwangsom 2 

Subsidie 1 Handhaving 1 

Wmo 1 Wet milieubeheer 6 

Jeugdwet 4 

Gehandicaptenparkeerkaart 1 

Jaarverslag 2018 
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Onderstaand overzicht geeft het aantal behandelde bezwaarschriften aan van de gemeente Vaals in 

de jaren 2016 tot en met 2018. 

  

Totaaloverzicht gemeente Vaals 

aantal 

  
2016 2017 2018   
  

  

Overzicht hoorzittingen Vaals per kamer 

  
  

  

  

        

20 
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H 
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Y 

mAlgemene Zaken 8 3 4 

OVROM 10 8 2 

DPersoneelszaken 0 0 1   
    
  

Aard van de bezwaarschriften waarvoor in 2018 een hoorzitting is gehouden: 

Algemene Zaken: VROM: Personeelszaken: 

Bestuursdwang 2 Omgevingsvergunning 1 Ontslag 1 

Wmo 1 Handhaving 1 

Verkeer 1 

Jaarverslag 2018 
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Hieronder treft u een overzicht aan van de uitgebrachte adviezen door de diverse kamers. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

Algemene Zaken VROM Personeels 

Zaken 

Eijsden o 2 7 1 

Margraten |G 3 6 7 

NO 2 - - 

T 7 : 7 

Gulpen o 2 9 1 

- waarvan 1 deels no en 1 

: deels gegrond 

Wittem G z ä z 

NO 1 - - 

I : : B 

o 6 12 1 

Meerssen waarvan 1 deels waarvan 2 deels 

gegrond gegrond 

G 1 0 - 

NO 2 2 - 

I 2 - - 

0 2 - - 

Vaals 6 1 7 1 

NO 2 - - 

I - 1 -           

Opmerking gemeente Vaals: bij 1 bezwaarschrift nog geen advies afgegeven door kamer VROM (i.a.v. 

mediation-traject) 

   

   

  

  

o : ongegrond 

6 egrond 

NO iet-ontvank 

Jaarverslag 2018 
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de besluitvorming 

In onderstaand overzicht wordt inzichtelijk gemaakt in hoeveel gevallen bij de besluitvorming de 

adviezen van de diverse kamers al dan niet zijn overgenomen en in hoeveel gevallen er beroep is 

ingesteld tegen een genomen beslissing op bezwaar. 

Gemeente Eijsden-Margraten: 

Kamer Algemene Zaken : 7 afgegeven adviezen:7 x conform advies 

2 x beroep ingesteld 

Kamer Personeelszaken : 1 afgegeven advies:1 x conform advies 

beroep ingesteld: nog onbekend 

    

   Kamer VROM 3 afgegeven adviezen: 13 x conform advies 

: geen beroep ingesteld 

Gemeente Gulpe: e 

Kamer Algemene Zaken: 3 afgegeven adviezen: 3 x conform advies 

: geen beroep ingesteld 

Kamer Personeelszaken : 1 afgegeven advies: 1 x conform advies 

: geen beroep ingesteid 

Kamer VROM :9 afgegeven adviezen: 3 x conform advies 

bij 6 bezwaren nog geen besluitvorming/in overleg met bezwaarmakers 

: 1 x beroep ingesteld 

Gemeente Meerssen: 

Kamer Algemene Zaken: 9 afgegeven adviezen: 9 x conform advies 

: 2 x beroep ingesteld 

Kamer Personeelszaken : 1 afgegeven advies: 1 x conform advies 

: 1 x beroep ingesteld 

Kamer VROM : 14 afgegeven adviezen: 14 x conform advies 

: 2 x beroep ingesteld 

Gemeente Vaals. 

Kamer Algemene Zaken: 5 afgegeven adviezen: 5 x conform advies 

: 1 x beroep ingesteld 

Kamer Personeelszaken : 1 afgegeven advies: 1 x contrair 

: 1 x beroep ingesteld 

Kamer VROM : geen afgegeven adviezen 

: bij 1 bezwaar is nog geen advies afgegeven i.a.v. mediation-traject 
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De wettelijke beslistermijn bedraagt 12 weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor 

het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Deze beginseltermijn kan worden opgeschort 

(herstelverzuim). De termijn voor de beslissing kan voor ten hoogste 6 weken worden verdaagd. De 

totale termijn is dan 18 weken. 

Een verder uitstel van de beslistermijn is mogelijk voor zover de indiener van het bezwaarschrift 

daarmee instemt en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden 

geschaad of ermee instemmen. 

Het streven is om het bestuursorgaan steeds de mogelijkheid te bieden binnen de maximale 

beslistermijn van 18 weken een besluit te doen nemen op het bezwaarschrift. 

Hieronder treft u per gemeente de overzichten aan van de doorlooptijden van bezwaarschriften 

waarvoor in 2018 een advies werd afgegeven door de adviescommissie. 

  

Gemeente Eijsden-Margraten   

  

  

  

  

Kamer Wettelijke termijn Buiten wettelijke termijn 

binnen binnen tot 20 tot 22 tot 24 >24 

12weken |18weken | weken weken weken weken 

Algemene Zaken 2 5 - - - - 

VROM - 13 - - - - 

Personeelszaken - 1 - - - - 
  

  

'Gemeente Gulpen-Wittem 
  

  

  

  

  

Kamer Wettelijke termijn Buiten wettelijke termijn 

binnen binnen tot 20 tot 22 tot 24 >24 

12 weken | 18 weken weken weken weken weken 

Algemene Zaken 2 1 - - - - 

VROM z 2 - - - 1 

Personeelszaken - 1 - - - 
  

  

Gemeente Meerssen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Kamer Wettelijke termijn Buiten wettelijke termijn 

binnen binnen tot 20 tot 22 tot 24 >24 

12 weken | 18 weken weken weken weken weken 

Algemene Zaken 2 6 - - - 1 

VROM 4 7 2 - - 1 

Personeelszaken - 1 - - - - 

Gemeente Vaals 

Kamer Wettelijke termijn Buiten wettelijke termijn 

binnen binnen tot 20 tot 22 tot 24 >24 

12 weken | 18 weken weken weken weken weken 

Algemene Zaken 1 4 - - - - 

VROM - - - - - - 

Personeelszaken - - - 1 - - 
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6 het kostenoverzicht 

In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt omtrent de gezamenlijk te dragen kosten 

van de adviescommissie. 

Een gedeelte van de kosten (wervingskosten e.d.) wordt verrekend op basis van het aantal 

deelnemers. 

Het andere gedeelte van de kosten (presentiegelden, huur vergaderruimte, facilitair secretariaat e.d.) 

wordt verdeeld naar rato van het aantal behandelde bezwaarschriften c.q. het aantal gehouden 

hoorzittingen per deelnemer. Hierbij wordt rekening gehouden met zgn. “gevoegde” zittingen 

(behandeling van 2 of meer bezwaarschriften per zitting). “Gevoegde” zittingen worden als 1 zitting 

geteld, omdat er geen meerkosten zijn. 

Het facilitaire secretariaat wordt ingevuld door de gemeente Meerssen. De kosten van dit secretariaat 

worden in rekening gebracht op basis van 12 uur per week. 

De totale kosten van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften over 2018 bedragen 

€33.196,20. 

De kostenverrekening vindt plaats op basis van 48 hoorzittingen, zodat de kosten per bezwaarschrift 

€ 691,59 bedragen. 

Op basis van vorenstaande is de kostenverdeling over 2018 als volgt: 

  

  

  

  

  

  

  

Deelnemer Aantal hoorzittingen Uitgaven 

Eijsden-Margraten 13 € 8.990,67 

Gulpen-Wittem 10 € 6.915,90 

Meerssen 18 € 12.448,50 

Vaals 7 € 4.841,13 

Totaal 48 €_33.196,20 
      
  

  

Kostenoverzicht 2018 per deelnemer 

  

  

  

      

15.000 12.449 

8.:991 

10.000 6916 

4841 

0 

Eijsden- Gulpen-Wittem Meerssen Vaals 

Margraten 
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