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Bloemendaal

Van: CDA,

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Raadsvoorstel 2 Verordening commissie bezwaarschriften Bloemendaal

De raad, in openbare vergadering bijeen op 17 december 2020,

gonstate,ert dat:

in het bovengenoemde raadsvoorstel Verordening commissie bezwaarschriften Bloemendaal2Dz0
(hierna te noemen: "de Verordening") bepaald wordt in :

Artikel3, tweede lid, Samenstelling van de commissie:

2. De leden van de commissie worden door het colleee benoemd, geschorst en ontslagen.;

Artikel6 Zittingsduur

1. De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar.
Het is mogelijk één keer herbenoemd te worden. De herbenoeming is eveneens voor een
periode van vier jaar, tenzij het collese aanleiding ziet om voor een kortere periode her te
benoemen. Voor leden die op of voor l-1-2016 zijn benoemd, geldt datzry maximaal twee keer
voor een periode van 4 jaar kunnen worden herbenoemd.

2.Devoorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen
daarvan schriftelijk mededeling aan het collepe.

3. De aftredende of ontslag nemende voorzitter of leden van de commissie blijven hun functie
vervullen totdat in de opvolging is voorzien, tenzij dit noodzakelijkerwijs niet kan.

Artikel 22 Onvooniene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het g!!9. Voor onvoorziene
aangelegenheden waarbij, vanwege het moment waaÍop de aangelegenheid zich voordoet en de

dringendheid van de aangelegenheid, de beslissing niet aan het college kan worden overgelaten
beslist de voorzitter van de commissie.

ovenveegt dat:

- de strekking van het bovengenoemde lid van het raadsvoorstel een wijziging is ten
opzichte van de vigerende verordening;

- de samenstelling van een commissie van bezwaar en beroep belangrijk is voor het
onpartijdig en het secuur toetsen van bezwaarschriften;

- de meeste bezwaarschriften betrekking hebben op collegebesluiten;

- het niet wenselijk is dat alleen het college de leden van de bezwaarcommissie benoemt;
- een commissie van bezytaar en beroep voor college-, raads- en burgemeester-besluiten



een toetsing behoeft van het hoogste bestuursorgaan van de gemeente;

- het wenselijk is om de bevoegdheid tot de (her)benoeming, de schorsing en het ontslag
van de leden van de bezrvaarschriftencommissie bij de raad te laten, conform de
verordening vit20I7.

Besluit:

Artikel3 Samenstelling van de commissie

Het tweede lid van artikel 3 als volgt te wijzigen:

2. De leden van de commissie worden door de gemeenteraad benoemd, geschorst en ontslagen.

Artikel6 Zittingsduur

Het eerste en tweede lid van artikel 6 als volgt te wijzigen:

1. De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vierjaar.
Het is mogelijk één keer herbenoemd te worden. De herbenoeming is eveneens voor een
periode van vier jaar , tenzi$ de gemeenteraad aanleiding ziet om voor een kortere periode her te
benoemen. Voor leden die op of voor I-I-2016 zijn benoemd, geldt datzij maximaal twee keer
voor een periode van 4 jaar kunnen worden herbenoemd.

2. De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doerr

daarvan schriftelijk mededeling aan dg-ggggglgI@{.

Artikel 22 Onvoorziene omstandigheden

Artikel 6 als volgt te wijzigen:

In gevallen waarin deze verordening niet voorzief beslist de ggmeenteraad. Voor onvoorziene
aangelegenheden waarbii, vanwege het moment waarop de aangelegenheidzich voordoet en de
dringendheid van de aangelegenheid, de boslissing niet aan de semeenteraad kan worden overgelaten
beslist de voorziffer van de commissie.

Ingediend door


	Agendapunt 13 Amendement Verordening bezwaarschriftencommissie blz 1 - CDA
	Agendapunt 13 Amendement Verordening bezwaarschriftencommissie blz 2 - CDA

