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Kernboodschap Het herbenoemen van leden 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 

- 

Besluit College 

d.d. 21 februari 2023 

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

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

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. Te besluiten de benoeming van de volgende leden van de commissie 

bezwaarschriften, gelet op artikel 4, eerste lid van de Verordening op de 

behandeling van bezwaarschriften, met 4 jaar te verlengen: 

 
a. de heer mr. Y. Soffner 

b. mevrouw mr. M.T. Vesseur 

c. mevrouw E. Bouma  

de griffier,     de voorzitter,  
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1. Inleiding 

De leden van de commissie voor bezwaarschriften worden benoemd voor een periode van vier jaar. 

Zij kunnen worden herbenoemd.  

De voorbereidingscommissie, bestaande uit de teamcoördinator rechtsbescherming,  een HRM- 

adviseur en een secretaris van de commissie bezwaarschriften, heeft in januari 2023 met de 

commissieleden gesproken en advies uitgebracht.  

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

 
1. Te besluiten de benoeming van de volgende leden van de commissie bezwaarschriften, gelet op 

artikel 4, eerste lid van de Verordening op de behandeling van bezwaarschriften, met 4 jaar te 

verlengen: 

a. de heer mr. Y. Soffner 

b. mevrouw mr. M.T. Vesseur 

c. mevrouw E. Bouma  

3. Beoogd resultaat 

De continuïteit van de behandeling van bezwaarschriften te borgen.  

 

4. Argumenten 

De voorbereidingscommissie heeft geadviseerd om drie leden te herbenoemen   

Uit de informatie die de voorbereidingscommissie van de secretarissen en van de voorzitter van de 

commissie bezwaarschriften over het functioneren van de betreffende commissieleden heeft 

ontvangen, blijkt dat de betreffende commissieleden ruimschoots voldoen aan de gestelde 

voorwaarden. Zo is over de betreffende leden onder andere positieve feedback ontvangen over hun 

juridische inbreng, voorzitterschap en snelle reacties. Daarnaast is ook in de gesprekken naar voren 

gekomen dat de commissieleden voldoen aan de gestelde eisen. Tot slot is aan de commissieleden 

gevraagd of zij hun werkzaamheden voor de commissie willen voortzetten, hetgeen bevestigend is 

beantwoord. 

 

Eén lid wordt niet herbenoemd. Dit lid heeft al gedurende een lange periode zitting in de commissie 

(sinds 2005). Na 18 jaar is het goed om weer iemand nieuw te werven. Met het lid is contact geweest 

en hij kan zich hier in vinden. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Op grond van artikel 31 van de Gemeentewet is de stemming over personen voor het doen van 

benoemingen geheim. 
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6. Uitvoering 

De betreffende leden van de commissie worden per brief geïnformeerd.  

 

7. Bijlagen 

1. Curricula vitae. 


