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Kernboodschap  De commissie Bestuur heeft in zijn vergadering van 11 januari 2018, bij de 

behandeling van een raadsvoorstel tot benoeming van externe leden in de 

adviescommissie voor bezwaarschriften, verzocht om toezending van de CV’s van 

de te benoemen leden. Aangezien de CV’s informatie van vertrouwelijke aard 

bevatten die de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen betreffen, wordt op de 

CV’s geheimhouding opgelegd op grond van artikel 86 van de Gemeentewet.  

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 
 

Het college stuurt het besluit ter informatie aan de commissie Bestuur. 

 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

-  Benoeming leden van de adviescommissies voor bezwaarschriften (2017/472477)       

in commissie Bestuur van 11 januari 2018 

 

Besluit College  

d.d. 23 januari 2018 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. geheimhouding op te leggen op grond van artikel 86 van de Gemeentewet aan 

de commissie Bestuur op de CV’s van te benoemen leden van de 

adviescommissie voor bezwaarschriften, vanwege de eerbiediging van de 

persoonlijke levenssfeer als bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder e 

van de Wet openbaarheid van bestuur. 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2017472477-1-Benoeming-van-nieuwe-leden-van-de-adviescommissies-voor-bezwaarschriften.pdf
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1. Inleiding  

In de vergadering van 11 januari 2018 heeft de commissie Bestuur het raadsvoorstel van het 

college aan de raad besproken, dat toeziet op een wijziging in de Verordening op de 

behandeling van bezwaarschriften en de benoeming van leden in de adviescommissie voor 

bezwaarschriften. Het gaat om de leden die tot voor kort in de Zandvoortse adviescommissie 

voor bezwaarschriften benoemd zijn geweest. De commissie Bestuur hecht er in het kader 

van een goede advisering aan de raad aan, om over de CV’s van de te benoemen leden te 

beschikken. De burgemeester heeft in de vergadering toegezegd deze CV’s aan de commissie 

Bestuur toe te sturen. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders besluit geheimhouding op te leggen op grond 

van artikel 86 van de Gemeentewet aan de commissie Bestuur op de CV’s van te benoemen 

leden van de adviescommissie voor bezwaarschriften, vanwege de eerbiediging van de 

persoonlijke levenssfeer als bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder e van de Wet 

openbaarheid van bestuur. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het kunnen verstrekken van CV’s van vertrouwelijke aard aan de commissie Bestuur. 

 

4. Argumenten 

De vertrouwelijke aard van de toe te sturen CV’s maakt noodzakelijk dat geheimhouding 

wordt opgelegd 

In de CV’s geven de te benoemen leden een overzicht van een aantal zaken rondom hun 

persoon, opleiding, werkervaring en persoonlijke interesses. Alhoewel zij als leden van de 

adviescommissie voor bezwaarschriften een zekere publieke functie uitoefenen en als een 

gevolg daarvan bij naam bekend zijn, vergt de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 

van betrokkenen dat de in de CV’s opgenomen informatie niet met iedereen wordt gedeeld. 

Uiteraard is het voor de commissie Bestuur mogelijk om kennis te nemen van de CV’s, nu zij 

aan de raad een advies moeten uitbrengen over het voorstel van het college om deze personen 

in de adviescommissie voor bezwaarschriften te benoemen. Om de toezending van de CV’s 

aan de commissie mogelijk te maken legt het college daar vanwege de vertrouwelijke aard de 

geheimhouding op.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

N.v.t. 

 

6. Uitvoering 

Na besluitvorming worden de CV’s aan de commissie Bestuur gezonden. 

 

7. Bijlagen 

CV’s van te benoemen leden van de adviescommissie voor bezwaarschriften (GEHEIM) 

 

 

 

 


