
 

 

Besluit van de raad, het college van 

burgemeester en wethouders en de 

burgemeester van de gemeente 

Heemstede tot wijziging van de 

Verordening commissie 

bezwaarschriften (Besluit wijziging 

Verordening commissie 

bezwaarschriften Heemstede 2022) 
 
De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Heemstede; 

ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; 

gelezen het voorstel van het college van 10 mei 2022; 

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

 

besluiten vast te stellen:  

 

het Besluit wijziging Verordening commissie voor bezwaarschriften Heemstede 2022 

 

Artikel I 

De Verordening commissie bezwaarschriften wordt als volgt gewijzigd.  

 

A 

De titel van de regeling komt te luiden: 

Verordening van de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester over de taken 

en bevoegdheden van de commissie bezwaarschriften (Verordening commissie bezwaarschriften 

Heemstede 2022) 



 

 

 

B 

De aanhef komt te luiden: 

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Heemstede; 

ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; 

gelezen het voorstel van het college van 17 november 2015, 18 december 2018 en 10 mei 2022; 

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

 

besluiten vast te stellen de volgende verordening: 

 

Verordening commissie bezwaarschriften Heemstede 2022 

 

C 

“Artikel 2 Inleidende bepaling commissie” wijzigt in “Artikel 2 Reikwijdte advisering” 

 

Achter Artikel 2, tweede lid, aanhef en onder c komt: “; en” 

 

Na Artikel 2, tweede lid, aanhef en onder c komt een nieuwe opsomming: “d. als bedoeld in artikel 7.3, 

derde lid, van de Wet open overheid.” 

 

D  

“Artikel 21 Citeertitel” komt te luiden: 

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening commissie bezwaarschriften Heemstede 2022. 

 

Artikel II   

Dit besluit treedt in werking, voor zover nodig met terugwerkende kracht, op 1 mei 2022. 

 

Artikel III  

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit wijziging Verordening commissie bezwaarschriften Heemstede 

2022. 

 

Vastgesteld door het college op 10 mei 2022. 



 

 

Vastgesteld door de burgemeester op 10 mei 2022. 

Vastgesteld door de raad op 30 juni 2022. 

 


