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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
Programma B Burger en 
Bestuur 

BBVnummer: 
138678 

Raadsvoorstel: 
139294 

Portefeuillehouder: 
Hans-Christoph Wagner 

     
     
     

Onderwerp 
Benoeming (plaatsvervangend) voorzitter en (plaatsvervangende) leden van de Commissie voor de 
bezwaarschriften Albrandswaard 
 
Geadviseerde beslissing: 
Overwegende, dat de leden van de Commissie voor de bezwaarschriften bij het aftreden van de raad 
op 19 maart 2014 conform artikel 5 van de Verordening behandeling bezwaarschriften tegelijk met het 
aftreden van de raad zijn afgetreden; 
 
Overwegende, dat kamer I van de Commissie voor de bezwaarschriften bestaat uit een voorzitter en 
twee leden, een plaatsvervangend voorzitter en een genoegzaam aantal plaatsvervangende leden; 
 
Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 83 van de Gemeentewet; 
 
B E S L U I T : 
Met ingang van 20 maart 2014 te benoemen in de Commissie voor de bezwaarschriften voor een 

totaal periode van maximaal 8 jaar: 

a. de heer C. Tebrugge te benoemen tot voorzitter; 

b. mevrouw A.C.M.J. Halbertsma-Wallemacq te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter en lid; 

c. mevrouw C.E. Radenborg-den Heijer te benoemen tot lid; 

d. de heer I. Yaman te benoemen tot plaatsvervangend lid; 

e. mevrouw E.M. Ouwehand te benoemen tot plaatsvervangend lid; 

f.  mevrouw D. Stojkovic te benoemen tot plaatsvervangend lid. 
 

INLEIDING 
De gemeente kent een Commissie voor de bezwaarschriften (verder: de commissie). Deze commissie 

adviseert de burgemeester, het college en uw raad over bezwaren tegen bepaalde besluiten die door 

deze bestuursorganen worden genomen. De commissie bestaat uit een voorzitter, twee leden, een 

plaatsvervangend voorzitter en een genoegzaam aantal plaatsvervangende leden. De 

Commissieleden (inclusief de voorzitter) treden af op de dag van het aftreden van de raad, nu op 19 

maart 2014.  

 

Artikel 31 Gemeentewet geeft aan dat de stemming over personen, voor het doen van benoemingen, 

geheim is. 

 

BEOOGD EFFECT 

Het doel van dit voorstel is er voor te zorgen dat de commissie een voorzitter en een voldoende aantal 

leden heeft. 

 

ARGUMENTEN 

1. De huidige leden van de commissie hebben de maximale zittingstermijn van acht jaar erop 

zitten. 
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De gemeente hanteert een termijn van maximaal acht jaar waarin de voorzitter en de leden van de 

commissie zitting kunnen hebben. Aangezien alle leden al acht jaar zitting hadden in de commissie, 

was het noodzakelijk de gehele commissie te vullen met nieuwe leden.  

 

2. De burgemeester, het college en de raad zijn betrokken geweest bij de selectie van de 

voorzitter en leden. 

In de selectiecommissie die de voorgestelde personen hebben geselecteerd, hebben de 

burgemeester, mede namens het college (na het terugtreden van wethouder Euser), en Jacqueline de 

Leeuwe namens de raad zitting gehad. Ieder bestuursorgaan heeft dan ook invloed uit kunnen 

oefenen op de keuze van de commissieleden in zaken die hen aangaan. Daarnaast was de secretaris 

van de Commissie voor de bezwaarschriften bij de selectie betrokken. 

 

3. De voorgedragen voorzitter en leden zijn geselecteerd op opleiding, ervaring en een 

gevarieerde samenstelling van de commissie. 

In de advertentie is vooraf aangegeven naar welk soort kandidaten wij op zoek waren (zie bijlage). 

Hierop zijn ruim vijftig sollicitatiebrieven binnengekomen. Na een briefselectie aan de hand van 

opleiding, ervaring en een gevarieerde samenstelling van de commissie, zijn tien personen 

uitgenodigd voor een gesprek. De voorgedragen personen zijn uit de selectie na de gesprekken 

gekomen. Alle voorgedragen personen voldoen aan het functieprofiel.  

 

KANTTEKENINGEN 

Bij dit voorstel zijn geen kanttekeningen te maken. 

 

FINANCIËN 

Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden. 

 

COMMUNICATIE/BURGERPARTICIPATIE 

De benoemde leden zullen schriftelijk op de hoogte worden gebracht van hun benoeming. 

 

UITVOERING 

Zie communicatie. 
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Bijlage 
•  138682: Advertentie vacature voorz./leden bezwaarcommissie  
 
 

 
Poortugaal, 11 februari 2014 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


