
 

 

Raadsinformatie 
 

Onderwerp 

Benoeming van leden voor de Adviescommissies voor bezwaarschriften 

 

Bestuurlijk 

Behandelvoorstel: 

(2016/51433) 

 

 

Behandelvoorstel voor commissie en raad 

B&W stuurt het voorstel naar de commissie Bestuur  

  

Ter advisering 
 

 t.a.v. het concept- raadsbesluit:  

 

Te benoemen als leden van de commissie als bedoeld in hoofdstuk II van 

de Verordening op de behandeling van bezwaarschriften 

• mevrouw mr. S. Dreyer, 

• de heer mr. J. Vrijburg, 

• de heer mr. drs. J. de Vries 

• mevrouw mr. H.C.A. Wintgens-Van Geuns. 

 

 

 

Afdeling: 

MS/JZ 

Auteur: 

Baars, C.W. 

Email: 

wbaars@haarlem.nl 

Telefoonnr:  

023-5114627 

 

Bestuurlijke context  

De gemeenteraad is op grond van artikel 2 derde lid van de 

Verordening op de behandeling van bezwaarschriften bevoegd om de 

leden van de Adviescommissies voor bezwaarschriften te benoemen. 
Het college legt de geheimhouding op op grond van artikel 86 van de 

Gemeentewet in het belang van de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer (artikel 10, tweede lid aanhef en onder e van de Wet 

openbaarheid van bestuur) omtrent het behandelde in de vergadering en de 

inhoud van de stukken. De geheimhouding wordt opgeheven nadat het 

raadsvoorstel is besproken in de commissie Bestuur. Met het definitieve 

raadsvoorstel (openbaar) worden de CV's van de voorgedragen personen 

openbaar (met uitzondering van adres, telefoonnummers, etc). 

 

 

 

 
 

 

Portefeuillehouder:  

Schneiders, B.B. 
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Collegebesluit 

1.   Het college stelt de raad voor te benoemen als leden van de commissie: 

· mevrouw mr. S. Dreyer, 

· de heer mr. J. Vrijburg, 

· de heer mr. drs. J. de Vries, 

· mevrouw mr. H.C.A. Wintgens-Van Geuns. 

2.   Dit besluit heeft geen financiële consequenties. 

3.   Het college zendt dit stuk aan de gemeenteraad nadat de commissie 

bestuur hier een advies over heeft uitgebracht, 

4.   Het college legt de geheimhouding op op grond van artikel 86 van de 

Gemeentewet in het belang van de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer (artikel 10, tweede lid aanhef en onder e van de Wet 

openbaarheid van bestuur) omtrent het behandelde in de vergadering en 

de inhoud van de stukken. De geheimhouding wordt opgeheven nadat 

het raadsvoorstel is besproken in de commissie Bestuur.  

 

 

 

 

 

Vergadering: 

 

Vergadering BenW 

Geheim d.d. 8-3-2016 

 

 


