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Kernboodschap Het herbenoemen van leden van de commissie voor bezwaarschriften. 

Het opleggen van geheimhouding op de cv’s van de te benoemen leden. 

 

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.  

Het besluit tot geheimhouding van de cv’s dient door de raad te worden 

bekrachtigd op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

N.v.t. 

Besluit College 

d.d. 18 januari 2022 

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

2. Het college legt geheimhouding op aan de raad op grond van artikel 25, 

tweede lid, van de Gemeentewet ten aanzien van de cv’s van de te 

herbenoemen leden van de commissie voor bezwaarschriften, vanwege 

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer als bedoeld in artikel 10, tweede 

lid, aanhef en onder e, van de Wet openbaarheid van bestuur. De raad dient 

de opgelegde geheimhouding in de eerstvolgende raadsvergadering te 

bekrachtigen. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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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 

 

I. 

Te herbenoemen als leden van de commissie voor bezwaarschriften: 

1. mevrouw mr. S.A. van Dijk 

2. de heer mr. drs. C.M. van der Vlies 

3. mevrouw dr. J. Jansen 

4. mevrouw mr. drs. ing. J.H.L.M. de Dood 

 

II. 

De geheimhouding te bekrachtigen van de cv’s van de te benoemen leden van de 

commissie voor bezwaarschriften. 

 

de griffier,     de voorzitter,  

 

 

 

 

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 in februari 2022. Zij kunnen worden 

herbenoemd. 

 

2. Voorstel aan de raad 

I. 

Te herbenoemen als leden van de commissie voor bezwaarschriften: 

1. mevrouw mr. S.A. van Dijk 

2. de heer mr. drs. C.M. van der Vlies 

3. mevrouw dr. J. Jansen 

4. mevrouw mr. drs. ing. J.H.L.M. de Dood 

 

II. 

De geheimhouding te bekrachtigen van de cv’s van de te herbenoemen leden van de commissie voor 

bezwaarschriften. 

 

3. Beoogd resultaat 

De continuïteit van de behandeling van bezwaarschriften te borgen.  
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4. Argumenten 

Benoeming van leden van de commissie bezwaarschriften 

Op grond van artikel 2, derde lid van de Verordening op de behandeling van bezwaarschriften, 

benoemt de raad de leden op voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 

 

Geheimhouding van de cv’ s van te benoemen leden van de commissie bezwaarschriften 

De geheimhouding betreft de cv’ s van de te herbenoemen leden van de commissie voor 

bezwaarschriften. Geheimhouding wordt opgelegd door het college aan de raad op grond van artikel 

25, tweede lid, van de Gemeentewet. De gemeenteraad dient het besluit tot geheimhouding te 

bekrachtigen op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet. 

 

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 

De betreffende leden van de commissie worden per brief geïnformeerd.  

 

7. Bijlage 

1. De cv’s van de te herbenoemen leden (geheim). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


