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 Openbaar 

 
Onderwerp 
Ontslag en benoeming lid Commissie voor de bezwaarschriften Albrandswaard 
 
Geadviseerde beslissing raad 
Op grond van artikel 3, derde lid, van de Verordening behandeling bezwaarschriften Albrandswaard: 

1. Ontslag te verlenen als lid van de Commissie voor de bezwaarschriften aan mevrouw mr. C.E. 
den Heijer; 

2. Te benoemen tot lid van de Commissie voor de bezwaarschriften de heer mr. P.E.M. Franssen. 
 
Inleiding 
Mevrouw Den Heijer is op 24 februari 2014 door uw raad benoemd als lid van de Commissie voor de 
bezwaarschriften Albrandswaard. Deze commissie (bestaande uit onafhankelijke externen) adviseert over 
bezwaren tegen besluiten van de burgemeester, het college en de raad zelf. Mevrouw Den Heijer heeft 
echter aangegeven vanwege privé-omstandigheden haar functie als lid van de Commissie voor de 
bezwaarschriften neer te willen leggen. 
 
Ter vervulling van de door mevrouw Den Heijer achtergelaten vacature heeft een sollicitatieprocedure 
plaatsgevonden. Als functie-eisen gelden onder meer kennis en ervaring op bestuursrechtelijk gebied en 
geen binding met de gemeente Albrandswaard. De selectie heeft plaatsgevonden door de huidige 
voorzitter van de Commissie voor de bezwaarschriften, de heer mr. C.E. Tebrugge en één van de 
ambtelijke secretarissen van de commissie.  
 
Beoogd effect 
Het doel van dit voorstel is het vervullen van de opengevallen plek binnen de Commissie voor de 
bezwaarschriften. 
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Argumenten 
1. Mevrouw C.E. den Heijer heeft verzocht om ontslag uit haar functie als lid van de Commissie 

voor de bezwaarschriften Albrandswaard. 
De raad is op grond van artikel 3, derde lid van de Verordening behandeling bezwaarschriften 
Albrandswaard bevoegd tot het benoemen en ontslaan van leden van de Commissie voor de 
bezwaarschriften. 

2. De heer mr. P.E.M. Franssen past het beste in het profiel van de functie en heeft de voorkeur van 
de voorzitter. 

De heer Franssen heeft een sterk CV met veel relevante werkervaring bij andere bezwaarcommissies. Hij 
beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, is verbaal sterk en inlevend. De huidige 
voorzitter van de commissie geeft aan in te schatten dat hij een meerwaarde binnen de huidige 
commissie kan vervullen. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Mevrouw Den Heijer ontvangt een bevestiging van haar ontslag en de heer Franssen ontvangt een 
benoemingsbesluit 
 
Juridische zaken 
Bekendmaking van de besluiten aan belanghebbenden. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

- Verzoek ontslagverlening mevrouw mr. C.E. den Heijer (1145408); 
- Vacaturetekst (1201451); 

  
Poortugaal, 4 april 2017 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


