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Onderwerp 
(Her)benoeming leden Commissie voor de bezwaarschriften, kamer 3 (sociale zaken) 
 
Geadviseerde beslissing raad 
Met terugwerkende kracht vanaf 20 maart 2014 te (her)benoemen in kamer 3 (sociale zaken) van de 
Commissie voor de bezwaarschriften, voor een periode van maximaal 8 jaar: 
Mevrouw M. Klink, tot voorzitter / lid, 
De heer J. Hamoen, tot plaatsvervangend voorziter / lid, 
Mevrouw M. Rahel, tot plaatsvervangend voorzitter / lid, 
De heer w. van Assendelft, tot lid, 
Mevrouw M.J.J. Reesink-van Gruijthuijsen, tot lid 
De heer J. Hartwijk, tot lid 
De heer S. Schreur, tot lid, 
Mevrouw I. Ropart, tot lid. 
 
 
Inleiding/aanleiding 
Kamer 3 van de Commissie voor de bezwaarschriften adviseert het college over bezwaren tegen 
besluiten op het terrein van sociale zaken (bijstand, WMO etc.). 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, onlangs op 19 maart 2014. De verwachting is dat een van de gevolgen van de 
decentralisaties op het sociale terrein voor een toename van het aantal bezwaren op dit terrein zal 
leiden. Om deze reden wordt voorgesteld kamer 3 uit te breiden met drie extra leden.  
 
Beoogd effect 
Het doel van dit voorstel is er voor te zorgen dat kamer 3 van de commissie een voorzitter, 
plaatsvervangende voorzitter(s) en een voldoende aantal leden heeft. 
 
Relatie met beleidskaders 
Nvt 
 
Argumenten 
1. Door herbenoeming van een deel van de leden van de commissie vindt continuiteit plaats. 
De heer W. van Assendelft, mevrouw M. Klink, mevrouw M.J.J. Reesink-van Gruijthuijsen, mevrouw 
M. Rahel en de heer J. Hamoen zijn op 23 november 2013 door de raad benoemd in de nieuw 
gevormde kamer 3 van de Commissie voor de bezwaarschriften. Dit was nodig in verband met de 
opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking sociale zaken Albrandswaard en 
Ridderkerk. Onder deze regeling vond de voorbereiding van beslissingen op bezwaar plaats in de 
centrumgemeente Ridderkerk. De betreffende leden waren eerder lid van de sociale kamer van de 
bezwaarcommissie in Ridderkerk. 
 
2. Door uitbreiding van de commissie met drie extra leden wordt de verwachte toename van 
bezwaarschriften op het sociale terrein ondervangen. 
De decentralisaties op het sociale terrein zullen ervoor zorgen dat er een toename van het aantal 
bezwaren komt, zo is de verwachting. Dat betekent een toename van werk, ook voor de Commissie 
voor de bezwaarschriften. Om dit te ondervangen en er voor te zorgen dat bezwaarschriften tijdig 



worden afgedaan, wordt voorgesteld drie extra leden aan de commissie toe te voegen. Deze leden 
zijn geselecteerd op ervaring en specifieke deskundigheid op sociale zaken. 
 
 
Kanttekeningen 
Nvt 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
De commissieleden zullen geïnformeerd worden over de (her)benoeming. 
 
Evaluatie/monitoring 
Bij aftreden van de raad in 2018 zullen opnieuw leden (her)benoemd moeten worden. 
 
Financiën  
budget in BAR-organisatie 
 
Juridische zaken 
Nvt 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
De commissieleden zullen over hun (her)benoeming worden geïnformeerd. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Besluit Raadsbesluit (her)benoeming leden kamer III (sociale kamer) Commissie voor de 

bezwaarschriften (31401) 
 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


