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Onderwerp

Herbenoeming lid bezwaarschriftencommissie
Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2019
besluit:

De heer mr. Drs. T.A. van Reeuwijk her te benoemen als lid van de bezwaarschriftencommissie voor een
periode van vier jaar (van 1-1-2020 tot 1-1-2024).

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Bloemendaal,
gehouden op 12 december 2019
voorzitter

, griffier
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Voorqesteld besluit

Voorgesteld wordt:
De heer mr. Drs. T.A. van Reeuwijk her te benoemen als lid van de bezwaarschriftencommissie
voor een periode van vier jaar (van 1-1-2020 tot 1-1-2024).
Aanleidinq.ęn beoogd effect

De lopende benoeming van het lid eindigt op 1-1-2020. Hij heeft aangegeven graag herbenoemd te willen
worden, hetgeen op grond van de Verordening commissie bezwaarschriften mogelijk is. Dit is een
bevoegdheid van de raad.
Per 1-1-2020 verloopt ook de benoeming van twee andere leden. Zij hebben aangegeven dat zij, gezien hun
drukke agenda, niet herbenoemd willen worden. Voor deze leden wordt nu vervanging gezocht. De raad
ontvangt hiervoor te zijner tijd een separaat voorstel. Om zeker te stellen dat de heer van Reeuwijk per 1-12020 inzetbaar is, wordt zijn herbenoeming nu al in gang gezet.
Politieke keuzeruimte

Politieke keuzeruimte speelt nauwelijks een rol.
Gedachtegang

De gedachtegang is dat we met tenminste hetzelfde aantal leden moeten blijven werken.
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.

-3Achterliggende documenten

n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
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