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Raadsvoorstel 
 
Raadsvergadering Afdeling en opsteller  
15 februari 2010 BV / S. Taconis / (0578) 69 94 12 
Commissie Samenleving Portefeuille  
26 januari 2010 W.R.J.M. Pijnenburg - Adriaenssen 
 Programma  
 Bestuur 
   
Agendapunt Onderwerp  

21 Vaststelling verordening Bestuursrechtelijke Geldschulden en Wet 
Dwangsom bij niet tijdig beslissen 

 
De raad besluit om: 
De Verordening bestuursrechtelijke geldschulden en Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen vast te 
stellen 
 
Inleiding 
 
De vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet Dwangsom bij niet tijdig beslissen 
zijn inmiddels in werking getreden (1 juli 2009 en 1 oktober 2009). Ten aanzien van de 
implementatie van beide wetten is de commissie Samenleving in een eerder stadium geïnformeerd. 
Ter afronding van het implementatietraject is het nu  noodzakelijk een verordening 
“bestuursrechtelijke geldschulden en dwangsom bij niet tijdig beslissen” vast te stellen. 
 
 
Beoogd effect 
4e Tranche Awb 
Het regelen van een aantal technische zaken. De wettelijke standaard-betaaltermijn is gesteld op 6 
weken. Dit kan ook sneller, mits dit in een verordening is geregeld. In het bijgaande voorstel is deze 
optie in artikel 3 opgenomen. Er is daarnaast de ruimte gezocht om in eenvoudige gevallen gebruik 
te maken van de wettelijk geboden mogelijkheid om te bepalen dat dergelijke bestuursrechtelijke 
geldschulden zonder beschikking (en dus zonder bezwaarclausules, rechtsgangen etc.) kunnen 
worden afgedaan. Dit bespaart onnodige rompslomp en procedures. 
 
Wet Dwangsom bij niet tijdig beslissen 
Er is geregeld dat er nu een algemeen formulier beschikbaar is voor ingebrekestelling van de 
gemeente. Hiervoor is gebruik gemaakt van de bevoegdheid om vormvereisten te stellen aan een 
ingebrekestelling. Immers een vodje papier, een sms’je of enige andere vorm van een bericht zou 
op grond van de huidige regelgeving al voldoende zijn. Dit is niet handig  Het formulier, zoals dat al 
op de gemeentelijke website is geplaatst wordt nu gewoon voorgeschreven. Dit is handig voor de 
herkenbaarheid en de verdere gemeentelijke afhandeling als voor de burger. Een ingebrekestelling 
kan nu met het formulier zowel op papier als digitaal worden ingediend. 
 
Communicatie 
Op de website is aandacht besteed aan de Wet Dwangsom. Het formulier kan door burgers worden 
gedownload en zowel digitaal als per gewone post worden ingediend. Intern zijn alle 
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teamcoördinatoren via individuele gesprekken op de hoogte gesteld. Daarnaast zijn er voor de 
medewerkers meerdere presentaties gegeven. 
 
Bij de publicatie zal worden vermeld dat de formulieren ook bij de balie van het gemeentehuis 
kunnen worden afgehaald. 
 
Advies commissie 
De commissie Samenleving stemt in met behandeling als A-onderwerp 

Heerde, 12 januari 2010, 
 
Het college van Heerde 
drs. W.R.J.M. Pijnenburg-Adriaenssen , burgemeester 
F. Dijkstra MBA    , gemeentesecretaris 

Bijlagen: 
1. Raadsbesluit. 

 


