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Kernboodschap Benoeming van een nieuwe voorzitter, eervol ontslag van de huidige voorzitter en 

herbenoeming van een lid van de commissie bezwaarschriften  

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 

N.v.t. 

Besluit College 

d.d. 25 februari 2020 

 

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

2. Het college legt op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet 

geheimhouding op aan de gemeenteraad op de CV van de te benoemen 

voorzitter van de commissie 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 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: 

1. De heer mr. J. Drijftholt per 1 april 2020 eervol ontslag te verlenen als 

algemeen voorzitter en per 16 juni 2020 te herbenoemen als lid van de 

commissie bezwaarschriften, 

2. De heer mr. dr. A. E. Spiessens per 1 april 2020 te benoemen als algemeen 

voorzitter van de commissie bezwaarschriften, 

3. De heer mr. J.J.M. Vrijburg per 21 april 2020 te herbenoemen als lid van 

de commissie bezwaarschriften. 

4. De geheimhouding van de CV van de te benoemen voorzitter van de 

commissie bezwaarschriften te bekrachtigen, 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 griffier,     de voorzitter,  

 

 

 

 

 

1. Inleiding 

De bestuursorganen van de gemeente Haarlem hebben voor de behandeling van bezwaarschriften 

een adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht ingesteld. 

De gemeenteraad is bevoegd voor het benoemen van de voorzitter en de leden van de commissie. 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

1. de heer mr. J. Drijftholt per 1 april 2020 eervol ontslag te verlenen als algemeen voorzitter en 

per 16 juni 2020 te herbenoemen als lid van de commissie bezwaarschriften, 

2. de heer mr. dr. A. E. Spiessens per 1 april 2020 te benoemen als algemeen voorzitter van de 

commissie bezwaarschriften, 

3. de heer mr. J.J.M. Vrijburg per 21 april 2020 te herbenoemen als lid van de commissie 

bezwaarschriften. 

4. de geheimhouding van de CV van de te benoemen voorzitter van de commissie 

bezwaarschriften te bekrachtigen, vanwege de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 

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

bestuur. 
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3. Beoogd resultaat 
Benoeming van een nieuwe voorzitter, eervol ontslag van de huidige voorzitter en herbenoeming van 

een lid van de commissie bezwaarschriften. 

Tevens het bekrachtigen van het besluit van het college van burgemeester en wethouders tot het 

opleggen van geheimhouding op grond van artikel 25 van de Gemeentewet aan de gemeenteraad op 

de CV van de te benoemen voorzitter. 

4. Argumenten 

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

benoemt en ontslaat de gemeenteraad de voorzitter en leden op voorstel van het college van 

burgemeester en wethouders. 

Op grond van artikel 4, eerste lid van de Verordening op de behandeling van bezwaarschriften 

worden de leden van de commissie benoemd voor een periode van vier jaar. Zij kunnen worden 

herbenoemd. 

De heer mr. J. Drijftholt heeft verzocht om per 1 april 2020 af te treden als algemeen voorzitter. Zijn 

lidmaatschap eindigt op 16 juni 2020.  

De heer mr. dr. A. E. Spiessens is sinds 15 februari 2018 lid van de commissie bezwaarschriften en 

sinds 14 juli 2011 bij de commissie bezwaarschriften van de gemeente Zandvoort. Gezien zijn kennis 

en ervaring een geschikte kandidaat voor het voorzitterschap. 

De heer mr. J.J.M. Vrijburg is sinds 21 april 2016 lid van de commissie bezwaarschriften. Zijn 

lidmaatschap eindigt op 21 april 2020. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Vanwege de continuïteit van de commissie is (her)benoeming noodzakelijk.  

 

6. Uitvoering 

De betrokkenen worden geïnformeerd over het besluit.  

 

7. Bijlage 

CV van de heer mr. dr. A. E. Spiessens. 

 

 

 

 

 


