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Onderwerp: Benoeming van de leden van de adviescommisies voor bezwaarschriften 

BBV nr: 2014/443250 

 

1. Inleiding 

 

De gemeenteraad heeft een nieuwe Verordening op de behandeling van bezwaarschriften 

vastgesteld. 

Volgens artikel 2 derde lid van de verordening benoemt de gemeenteraad de voorzitter en de 

leden van de commissie als bedoeld in hoofdstuk II van de verordening. 

 

2. Voorstel aan de raad 

 

Het college stelt de raad voor te benoemen als voorzitter en leden van de commissie: 

 mevrouw A. van Outvorst, als voorzitter, 

 de heer P. du Bois,  

 mevrouw E. Bouma, 

 de heer H.R. Chün,  

 de heer J.  Drijftholt, 

 mevrouw L.E.A.M. Grapperhaus, 

 mevrouw R. Haddouch, 

 mevrouw C.P. Schut, 

 mevrouw M. Verstraaten, 

 mevrouw M.T. Vesseur, 

 mevrouw C. van der Werf,  

 mevrouw F.K. van Wijk, 

 mevrouw E.D. van Zijll. 

 

3. Beoogd resultaat 

 

Benoeming van de voorzitter en leden van de commissie. 

 

4. Argumenten 

 

Naar aanleiding van een advertentie voor leden van de nieuwe bezwaarschriftencommissies 

zijn 228 sollicitaties ontvangen. Een selectiecommissie heeft op basis van criteria zoals 

binding met de regio, ervaring en betrokkenheid bij de behandeling van bezwaarschriften een 

selectie gemaakt. Naar aanleiding daarvan zijn gesprekken gevoerd met 24 kandidaten. 

Vervolgens zijn 13 kandidaten geselecteerd die worden voorgedragen voor benoeming. De 

kandidaten zijn afkomstig uit verschillende disciplines, zoals de advocatuur, de rechterlijke 

macht en het bedrijfsleven en hebben verschillende achtergronden. Naar de mening van de 

selectiecommissie zullen deze kandidaten vanwege de kwaliteiten die zij bezitten een goede 

en waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de behandeling van bezwaarschriften. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

Alle kandidaten dienen een integriteitsverklaring te ondertekenen en dienen te beschikken 

over een verklaring omtrent het gedrag. 
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6. Uitvoering 

 

De leden worden van de benoeming in kennis gesteld. 

 

7. Bijlagen 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit te benoemen als voorzitter en leden van de commissie als bedoeld in hoofdstuk II van 

de Verordening op de behandeling van bezwaarschriften 

: 

 mevrouw A. van Outvorst, voorzitter, 

 de heer P. du Bois,  

 mevrouw E. Bouma, 

 de heer H.R. Chün,  

 de heer J.  Drijftholt, 

 mevrouw L.E.A.M. Grapperhaus, 

 mevrouw R. Haddouch, 

 mevrouw C.P. Schut, 

 mevrouw M. Verstraaten, 

 mevrouw M.T. Vesseur, 

 mevrouw C. van der Werf,  

 mevrouw F.K. van Wijk, 

 mevrouw E.D. van Zijll. 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

De griffier    De voorzitter 

 


