
 

 

Raadsstuk 
Onderwerp:  

1. Ontslag voorzitter Adviescommissie voor bezwaarschriften en lid Klachtencomissie 

Inspraak, 

2. Benoeming voorzitter Adviescommissie voor bezwaarschriften en lid 

Klachtencommissie Inspraak, 

3. Wijziging van artikel 2 derde lid van de Verordening op de behandeling van 

bezwaarschriften . 

 

BBV nr: 2015/367441 

 

1. Inleiding 

 

De voorzitter van de Adviescommissie voor bezwaarschriften die tevens lid is van de 

Klachtencommissie Inspraak is in dienst getreden van de gemeente Haarlem. 

Als gevolg daarvan voldoet zij niet meer aan de gestelde criteria.  

Volgens artikel 2 derde lid van de Verordening op de behandeling van bezwaarschriften 

maakt de voorzitter of een lid van de commissie geen deel uit en werkt hij niet onder 

verantwoordelijkheid van de bestuursorganen van de gemeente. 

Volgens artikel 7 vierde lid van de Inspraakverordening mag een burgerlid van de commissie 

geen raadslid of ambtenaar van de gemeente Haarlem zijn. 

Om deze reden wordt voorgesteld een nieuwe voorzitter te benoemen voor de 

Adviescommissie voor bezwaarschriften en een nieuw lid te benoemen voor de 

Klachtencommissie Inspraak. 

De nieuw te benoemen voorzitter en het nieuw te benoemen lid hebben zich bereid verklaard 

hun benoeming te aanvaarden  

 

2. Voorstel aan de raad 

 

Het college stelt de raad voor: 

1. 

Mevrouw mr A.M.F.W. van Outvorst te ontslaan als voorzitter van de Adviescommissie voor 

bezwaarschriften en als lid van de Klachtencommissie Inspraak, 

2. 

Mevrouw drs M. Verstraaten te benoemen als voorzitter van de Adviescommissie voor 

bezwaarschriften, 

3. 

De heer ir C.D. van Bruggen te benoemen als lid van de Klachtencommissie Inspraak, 

4. 

Artikel 2 derde lid van de Verordening op de behandeling van bezwaarschriften als volgt te 

wijzigen: "Het college van burgemeester en wethouders benoemt en ontslaat de voorzitter en 

de leden van de commissie", 

5. 

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken de commissie Bestuur te horen 

over voorstellen met betrekking tot het ontslag en de benoeming van leden van de 

Adviescommissie voor bezwaarschriften.  

 

3. Beoogd resultaat 

 



 

 

 

 

 

 

 

- Ontslag van de voorzitter van de Adviescommissie voor bezwaarschriften en lid 

Klachtencomissie Inspraak, 

- Benoeming van de voorzitter Adviescommissie voor bezwaarschriften en een lid van de 

Klachtencommissie Inspraak, 

- Wijziging van artikel 2 derde lid van de Verordening op de behandeling van 

bezwaarschriften . 

 

4. Argumenten 

 

De heer ir. C.D. van Bruggen is plaatsvervangend lid van de Klachtencommissie Inspraak. 

Hij is bereid om als lid van de commissie te worden benoemd. 

Omdat de Klachtencommissie Inspraak maar een beperkt aantal zaken op jaarbasis behandeld 

( in 2014: 1, in 2015 : tot nu toe 0) stellen wij voor geen nieuw plaatsvervangend lid voor 

deze commissie te benoemen. 

Volgens artikel 2 derde lid van de Verordening op de behandeling van bezwaarschriften 

benoemt en ontslaat de gemeenteraad de voorzitter en de leden van de Adviescommissie voor 

bezwaarschriften. 

Het is praktisch om deze bevoegdheid toe te kennen aan het college van burgemeester en  

wethouders. Indien in geval van ontslag en benoeming van leden van deze commissie de 

commissie Bestuur wordt gehoord, blijft de gemeenteraad de mogelijkheid behouden om zijn 

mening te geven over voorstellen die hierop betrekking hebben. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

N.v.t.  

 

6. Uitvoering 

 

N.v.t.  

 

7. Bijlagen 

 

N.v.t.  

 

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: 

 

1. 

Mevrouw mr A.M.F.W. van Outvorst te ontslaan als voorzitter van de Adviescommissie voor 

bezwaarschriften en als lid van de Klachtencommissie Inspraak, 

2. 

Mevrouw drs M. Verstraaten te benoemen als voorzitter van de Adviescommissie voor 

bezwaarschriften, 

3. 

De heer ir C.D. van Bruggen te benoemen als lid van de Klachtencommissie Inspraak, 

4. 

Artikel 2 derde lid van de Verordening op de behandeling van bezwaarschriften als volgt te 

wijzigen: "Het college van burgemeester en wethouders benoemt en ontslaat de voorzitter en 

de leden van de commissie", 

5. 

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken de commissie Bestuur te horen 

over voorstellen met betrekking tot het ontslag en de benoeming van leden van de 

Adviescommissie voor bezwaarschriften. 

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

 

De griffier    De voorzitter 

 


