
 

 

Raadsstuk 
Onderwerp: Benoeming van leden voor de Adviescommissies voor bezwaarschriften 
BBV nr: 2016/51433 

 

1. Inleiding 

 

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 22 januari 2015 externe leden benoemd voor 

de Adviescommissies voor bezwaarschriften. 

Om diverse redenen is er behoefte aan benoeming van nieuwe externe leden voor deze 

commissies. 

 

2. Voorstel aan de raad 

 

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. 

.  

3. Beoogd resultaat 

 

Benoeming van externe leden voor de Adviescommissies voor de bezwaarschriften. 

 

4. Argumenten 

 

Sinds de commissie in februari 2015 met haar werkzaamheden is gestart, heeft een aantal  

externe leden om uiteenlopende redenen hun werkzaamheden moeten beëindigen. Tevens is 

er behoefte om het aantal externe leden van de commissies uit te breiden, zodat het 

makkelijker is om elkaar te vervangen. 

Daarom is een advertentie geplaatst voor leden van de Adviescommissies. Er zijn 42 

sollicitaties ontvangen. De selectiecommissie, bestaande uit de heer mr. R. Braeken, de heer 

R.C.F. de Vos en de heer mr C.W. Baars, heeft met acht personen gesprekken gevoerd. 

Daarna zijn vier kandidaten geselecteerd. 

De kandidaten hebben verschillende achtergronden en hebben werkervaring opgedaan in het 

onderwijs, de rechterlijke macht en de provinciale en gemeentelijke overheid. 

Naar de mening van de selectiecommissie zullen deze kandidaten een waardevolle bijdrage 

kunnen leveren aan de behandeling van bezwaarschriften.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

Alle kandidaten dienen een integriteitsverklaring te ondertekenen en dienen te beschikken 

over een verklaring omtrent het gedrag.  

Het besluit heeft geen financiële gevolgen want de commissies houden niet meer 

vergaderingen dan nodig is.  

 

6. Uitvoering 

 

De leden worden van hun benoeming in kennis gesteld. 
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7. Bijlagen 

 

De sollicitatiebrieven met bijlagen van de kandidaten die voor benoeming worden 

voorgedragen, zijn bijgevoegd. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

 

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. 

 

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

 

De griffier    De voorzitter 

 


