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Onderwerp

Herbenoeming lid bezwaarschriftencommissie
Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2020;

b S S ! M i ţ:

De heer mr. S. Bechinka her te benoemen als lid van de bezwaarschriftencommissie voor een
periode van vier jaar (van 1-1-2021 tot 1-1-2025).
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Voorgesteld besluit

Voorgesteld wordt de heer mr. S. Bechinka her te benoemen als lid van de
bezwaarschriftencommissie voor een periode van vier jaar (van 1-1-2021 tot 1-1-2025).
Aanleiding en beoogd effect

De lopende benoeming van het lid eindigt op 1-1-2021. Dhr. Bechinka heeft aangegeven graag
herbenoemd te willen worden, hetgeen op grond van de Verordening commissie bezwaarschriften
mogelijk is. Dit is een bevoegdheid van de raad.
Een ander zittend lid, waarvan de benoeming ook per 1-1-2021 afloopt, heeft aangegeven niet
herbenoemd te willen worden in verband met haar drukke agenda.
De bezwaarschriftencommissie bestond het afgelopen jaar, wegens de benoeming van 4 nieuwe
commissieleden op 1 februari 2020, uit 12 commissieleden. Dit betekent dat, met het vertrek van
de voormalig voorzitter, het vertrek van het andere commissielid per 1 januari 2021 en de
voorgenomen herbenoeming van de heer. S. Bechinka, de commissie vanaf januari 2021 bestaat
uit 10 commissieleden. De commissie is hiermee voldoende op sterkte. Er worden derhalve geen
nieuwe leden geworven.
Politieke keuzeruimte

Politieke keuzeruimte speelt nauwelijks een rol.
Gedachtegang

De gedachtegang is dat we dhr. Bechinka graag willen behouden als lid van de
bezwaarschriftencommissie en dat de commissie, met zijn herbenoeming, uit 10 leden blijft
bestaan.
Overwegingen van het college

Het college hecht veel waarde aan een goed bezette, gekwalificeerde samenstelling van de
bezwaarschriftencommissie. Met de herbenoeming blijft de commissie op sterkte. Dit lid is een
ervaren en gewaardeerd lid van de commissie.
Middelen

Er zijn geen kosten verbonden aan de benoemingen.
Participatie

n.v.t.
Communicatie

De herbenoeming dient per brief kenbaar gemaakt te worden aan het commissielid.
Samenwerking (Heemstede)

n.v.t.
Vervolgproces/evaluatie

n.v.t.
Bijlagen

n.v.t.
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