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Onderwerp
Dit voorstel gaat over de benoeming van nieuwe leden van de bezwaarschriftencommissie.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2019

besluit:

te benoemen als nieuw lid van de bezwaarschriftencommissie, met ingang van 1 februari 2020 

voor een periode van vier jaar: 
mevrouw M.C. Duits
mevrouw A. van Hespen 
de heer R.A.J. de Jong 
de heer D.O. Bogers

De raad voori

de griffier,de voorzitter
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Voorgesteld besluit
De raad wordt voorgesteld te benoemen als nieuw lid van de bezwaarschriftencommissie, met 
ingang van 1 februari 2020 voor een periode van vier jaar: 

mevrouw M.C. Duits 
mevrouw A. van Hespen 
de heer R.AJ. de Jong 
de heer D.O. Bogers

Aanleiding en beoogd effect
Aanleiding
De bezwaarschriftencommissie bestaat uit 11 commissieleden, waaronder een voorzitter en een 
plaatsvervangend voorzitter. De benoeming van drie leden loopt af. Deze leden kunnen of willen 
niet herbenoemd worden. Ook heeft een ander lid aangegeven eerder te willen stoppen als lid van 
de bezwaarschriftencommissie.

Beoogd effect
Met het voorgestelde raadsbesluit beogen we de bezetting van het aantal leden van de 
bezwaarschriftencommissie op sterkte te houden.

Politieke keuzeruimte
Op grond van artikel 3 van de Verordening commissie bezwaarschriften Bloemendaal 2017 is de 
raad bevoegd om leden van de Bezwaarschriftencommissie te benoemen. Leden worden voor een 
periode van 4 jaar benoemd.

Gedachtegang
Een goede bezetting van de commissie is nodig om de leden - naast hun vaste baan - niet te 
zwaar te belasten en om flexibel in te kunnen spelen op onvoorziene omstandigheden zoals 
verhindering.

Er zijn 9 reacties binnengekomen op de vacature. De voorzitter van de commissie heeft samen met 
de vicevoorzitter, de secretarissen van de commissie en de portefeuillehouder een selectie 
gemaakt. Hierbij is uitdrukkelijk rekening gehouden met de wens van de raad voor nieuwe leden 
met een brede maatschappelijke belangstelling en een probleemoplossend vermogen.
Ook is gekeken welke expertise de vertrekkende leden met zich meenemen, zodat deze kennis 
door de nieuwe leden weer wordt aangevuld.

De volgende 4 kandidaten zijn geselecteerd, welke op gesprek zijn geweest en nu voorgedragen 
worden voor benoeming:

mevrouw M.C. Duits (expertise: algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht) 
mevrouw A. van Hespen(expertise: sociaal zekerheidsrecht) 
de heer R.A.J. de Jong (expertise: algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht) 
de heer D.O. Bogers (expertise: algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht)

Overwegingen van het college
Het college hecht veel waarde aan een goed bezette, gekwalificeerde samenstelling van de 
bezwaarschriftencommissie. Deze kandidaten voldoen naar mening van het college uitstekend aan 
het profiel en zijn goed inpasbaar in de bezwaarschriftencommissie. Drie van de kandidaten hebben 
ook al zittingen in andere bezwaarschriftencommissies. De kandidaten hebben allen voldoende 
kennis en ervaring om een welkome bijdrage te kunnen leveren aan de bezwaarschriftencommissie 
van de gemeente Bloemendaal.
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Middelen
Aan de benoemingen zijn geen extra kosten verbonden. Commissieleden worden per persoon per 
zitting betaald.

Participatie
n.v.t.

Communicatie
Nadat uw raad besluit de nieuwe commissieleden te benoemen, krijgen de leden hiervan een 
schríftelijke bevestiging.

Samenwerking (Heemstede)
n.v.t.

Vervolgproces/evaluatie
n.v.t.

Bijlagen
Collegevoorstel (corsanummer: 2019007355)
CV's nieuwe commissieleden (corsanummer: 2019007427 - NIET OPENBAAR)

Achterliggende documenten
Verordening commissie bezwaarschriften Bloemendaal 2017

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


