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Zaaknummer: 2016/40719 
Referentie:      2016/40836 

Raadsvergadering d.d. 17 januari 2017   agendapunt  9        
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 13 december 2017 
 
Portefeuillehouder:   dhr. H. Berends 
Behandelend ambtenaar: mevr. M. Ottens 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 751 
E-mail adres:                m.ottens@tynaarlo.nl 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Convenant beschermd wonen/begeleiding maatschappelijke opvang Drenthe (ter kennisname) 
 
Onderwerp 
Wijziging Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Tynaarlo 
 
Gevraagd besluit 
De wijzigingsverordening Commissie bezwaarschriften gemeente Tynaarlo vaststellen 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
In het Convenant bescherm wonen en maatschappelijke opvang Drenthe hebben de regiogemeenten in 
Drenthe samen met de centrumgemeente Assen een taakverdeling afgesproken. Aanvullend op het convenant 
is door het college een mandaatbesluit ondertekend. Dit mandaatbesluit betreft een nadere uitwerking op het 
aspect van de mandatering/machtiging/volmacht zodat dit juridisch goed is afgedicht. 
 
Dit mandaatbesluit regelt dat de bezwaarschriftencommissie van Assen zal adviseren over de bezwaarschriften 
beschermd wonen en opvang. Hierdoor is het nodig om onze Verordening commissie bezwaarschriften te 
wijzigen. De commissie bezwaarschriften van de gemeente Tynaarlo is dan niet meer bevoegd om te adviseren 
over bezwaarschriften die zijn ingediend op het terrein van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Met het Convenant beschermd wonen / begeleiding maatschappelijke opvang Drenthe zijn afspraken gemaakt 
tussen de deelnemende regiogemeenten en de centrumgemeente Assen. Na vaststelling van het convenant is 
gebleken dat het aanvullend ten behoeve van de uitvoering van een aantal zaken noodzakelijk is dat het college  
mandaat verleent aan het college van de centrumgemeente Assen. 
 
In het mandaat is vastgesteld dat de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Assen namens de 
regiogemeenten gemachtigd is om te adviseren over de bezwaarschriften beschermd wonen en opvang. Dit 
betekent dat deze wijzigingsverordening moet worden vastgesteld. Deze wijziging zorgt ervoor dat de 
commissie bezwaarschriften van de gemeente Tynaarlo niet bevoegd is te adviseren over deze 
bezwaarschriften. 
 
Wat ging er aan vooraf 
Op 23 februari 2016 heeft het college ingestemd met het Convenant beschermd wonen/begeleiding 
maatschappelijke opvang Drenthe. Met het convenant hebben regiogemeenten in Drenthe met de 
centrumgemeente Assen een taakverdeling afgesproken. Dit convenant gaat over de uitvoering van taken op 
het terrein van beschermd wonen en opvang op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het 
doel van het convenant is onder meer de uitvoering van deze taken over te dragen aan de centrumgemeente. 



 

 
Hoe informeren we de inwoners? 
Het besluit wordt op de gebruikelijke manier gepubliceerd. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Na het vaststellen van het besluit, wordt hier uitvoering aan gegeven en krijgt Assen het mandaat om de 
bezwaarprocedure te verzorgen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           



 

Raadsbesluit nr. 9 
 
Betreft: 
 
Wijziging Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Tynaarlo 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 13 december 2016 
 
overwegende dat met het Convenant beschermd wonen / begeleiding maatschappelijke opvang Drenthe  
afspraken zijn gemaakt tussen de deelnemende regiogemeenten en de centrumgemeente Assen;  
  
dat na vaststelling van het convenant is gebleken dat het aanvullend ten behoeve van de uitvoering van een 
aantal zaken noodzakelijk is dat het college  mandaat verleent aan het college van de centrumgemeente Assen. 
 
 
gelet op de artikel 1.2.1 sub b en c  Wmo 2015 en de relevante bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht, 
 

B E S L U I T: 
 

Vast te stellen de verordening tot wijziging van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente 
Tynaarlo 

 
Artikel I 
 
De Verordening commissie bezwaarschriften wordt als volgt gewijzigd: 

A. Artikel 2 wordt vervangen door: 
Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het 
college en de burgemeester. De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn 
ingediend ten besluiten op grond van: 

o Een wettelijk voorschrift inzake belastingen; 
o De Wet Waardering onroerende zaken; 
o Artikel 1.2.1. Wet maatschappelijke ondersteuning m.b.t. beschermd wonen en opvang. 

 
 

 
 Vries, 17 januari 2017 

 
De raad voornoemd, 
 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen,     
 
 
 

Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 

J.L. de Jong,             griffier 
 


