
 

 Kenmerk: 2018/850918 1/2 

 

Raadsstuk 

 

Onderwerp  

Het herbenoemen van leden van de commissie voor bezwaarschriften 

 

Nummer 2018/850918 

Portefeuillehouder Wienen, J. 

Programma/beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur 

Afdeling JZ 

Auteur Baars, C.W. 

Telefoonnummer 023-5114627 

Email wbaars@haarlem.nl 

Kernboodschap Het herbenoemen van leden van de commissie voor bezwaarschriften 

De leden worden herbenoemd door de raad op voordracht van het college. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

De commissie Bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 

voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 

raadsstuk in de raadsvergadering.  

Relevante eerdere 

besluiten 

De Verordening op de behandeling van bezwaarschriften 

Besluit College 

d.d. 18 december 2018 

 

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

Besluit Raad 

d.d. ………. 

(wordt ingevuld door de 

griffie) 

De raad der gemeente Haarlem,  

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

 

Besluit: 

Te herbenoemen als leden van de commissie voor bezwaarschriften: 

1. mw. E. Bouma 

2. dhr. P. du Bois, 

3. dhr. M.J. Drijftholt, als voorzitter, 

4. mw. L.E.A.M. Grapperhaus, 

5. mw. R. Haddouch, 

6. mw. M. T. Vesseur, 

7. mw. F. K. van Wijk, 

8. mw E. van Zijll. 

 

De griffier,     de voorzitter,  
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1. Inleiding 

De leden van de commissie voor bezwaarschriften worden benoemd voor een periode van vier jaar. 

Van een aantal leden van de commissie verstrijkt deze termijn begin 2019. Zij kunnen worden 

herbenoemd. 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor te herbenoemen als leden van de commissie voor bezwaarschriften: 

1. mw. E. Bouma 

2. dhr. P. du Bois, 

3. dhr. M.J. Drijftholt, als voorzitter, 

4. mw. L. E.A.M. Grapperhaus, 

5. mw. R. Haddouch, 

6. mw. M.T. Vesseur, 

7. mw. F.K. van Wijk, 

8. mw E. van Zijll. 

 

3. Beoogd resultaat 

Doelmatige bezetting van de commissie voor bezwaarschriften. 

 

4. Argumenten 

Van een aantal van de huidige leden van de commissie voor bezwaarschriften loopt de 

benoemingstermijn begin 2019 af. Deze leden waaronder ook de voorzitter van de commissie zijn 

gevraagd om hun belangstelling kenbaar te maken voor een herbenoeming in de commissie.  Hierop 

heeft een gesprek plaatsgevonden. Zij zijn  bereid om opnieuw te worden benoemd. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Op grond van artikel 31 van de Gemeentewet is de stemming over personen voor het doen van 

benoemingen geheim. 

 

6. Uitvoering 

N.v.t.  

 

7. Bijlagen 

De c.v.’s van de te benoemen personen (geheim) 

 

 

 


