
 
                       

Tussen Rotterdam en Oude maas ligt een verrassend stukje Nederland. Twee historische dorpen, 
Rhoon en Poortugaal, en één Vinex-wijk vormen samen het landelijke Albrandswaard. De 
gemeente Albrandswaard heeft een Commissie voor de bezwaarschriften die advies uitbrengt aan 
de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester over alle 
ingediende bezwaarschriften.  
 
Voor de Commissie voor de bezwaarschriften, kamer I, zoeken wij een: 
 

(plv) LID 
 
Je taken 
Kamer I behandelt alle bezwaarschriften met uitzondering van bezwaren betreffende de heffing en 
invordering van gemeentelijke belastingen, sociale wetgeving, personele aangelegenheden en 
bezwaren betreffende de waardebepaling van onroerende zaken als bedoeld in de Wet 
waardering onroerende zaken. De Commissie voor de bezwaarschriften is een volledig 
onafhankelijke adviescommissie. Dat houdt in dat de voorzitter en de leden geen deel uitmaken 
van en niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente 
Albrandswaard. 
 
De gemeente Albrandswaard werkt intensief samen met de gemeenten Barendrecht en 
Ridderkerk. Een verdere  samenwerking in BAR-verband op het gebied van de 
bezwaarcommissie behoort tot de mogelijkheden.  
 
De vergaderingen van de commissie vinden plaats op dinsdagavond. 
 
Onze verwachtingen 
- Een academisch werk- en denkniveau op bestuursrechtelijk gebied; 
- Juridische vaardigheid in het beoordelen van bezwaarschriften, onder meer blijkend uit 

actuele kennis en ervaring; 
- Goede mondelinge communicatieve vaardigheden; 
- Ervaring met het houden van hoorzittingen en/of juridische procedures; 
- Niet woonachtig of werkzaam in de gemeente Albrandswaard, Ridderkerk of Barendrecht; 
- Geen binding of betrokkenheid met het gemeentebestuur of een in de gemeente 

Albrandswaard, Ridderkerk of Barendrecht gevestigde actieve belangenorganisatie. 
- Flexibele opstelling ten aanzien van omvang en duur van de vergaderingen. 
- Gaat integer om met informatie die verkregen wordt en met hetgeen besproken wordt in de 

besloten beraadslaging. 

 
Je vergoeding 
Je ontvangt een vergoeding per bijgewoonde vergadering en een reiskostenvergoeding.  
 
Grijp je kans 
Stuur je sollicitatie met cv, uiterlijk *, aan *. Inlichtingen bij mevrouw A.G.M. Ostojic-Hanssen, 
telnr. 010-506 11 63. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 

 
 

Albrandswaard. Een verfrissend groene kijk op groei. 
 
 

 

 


