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Onderwerp
Benoeming nieuwe leden bezwaarschriftencommissie

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2018.

besluit;

te benoemen als nieuw lid van de bezwaarschriftencommissie, met ingang van 1 februari 2019 
voor de periode van vier jaar:

» mr. AJ. Elbertsen
» mr. B. Zevenhuizen
» mr. I.N.A. Denninger
« mr. L.M.R. Kater

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 31 januari 2019 
De raad voomoemd, d.d.

de voorzitter,

de griffier,
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Voorgesteld besluit
Voorgesteld wordt: \
Te benoemen als nieuw lid van de bezwaarschriftencommissie, met ingang van 1 februari 2019 
voor de periode van vier jaar:

» mr. AJ. Elbertsen
» mr. B. Zevenhuizen
* mr. I.N.A. Denninger
» mr. L.M.R. Kater

Aanleiding en beoogd effect
De bezwaarschriftencommissie bestaat uit 8 commissieleden waaronder een voorzitter en een 
plaatsvervangend voorzitter. Het toenemend aantal bezwaarzaken zet de bezetting tijdens de 
zittingen onder druk. Uitbreiding van het aantal leden van de bezwaarschriftencommissie vergroot 
de mogelijkheid om in die bezetting te voorzien, terwijl daarbij kan worden ingespeeld op door de 
gemeenteraad geuíte wens voor nieuwe leden met een brede maatschappelijke belangstelling en 
een probleemoplossend vermogen.

Politieke keuzeruimte
Het benoemen van extra leden ís geen verplichting, maar wel een uitdrukkelijk en unaniem 
verzoek van alle zittende leden van de bezwaarschriftencommissie. Als er te weinig leden zijn, 
bestaat het risico dat de voortgang van de behandeling van bezwaarschriften negatief wordt 
beïnvloed.

Gedachtengang
Op grond van artikel 3 van de Verordening commissie bezwaarschriften Bloemendaal 2017 is de 
raad bevoegd om leden van de Bezwaarschriftencommissie te benoemen. De leden worden 
benoemd voor 4 jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming.
De voorzitter van de commissie heeft samen met de vicevoorzitter, de secretarissen van de 
commissie en de portefeuillehouder een selectie gemaakt. Er waren 40 reacties binnengekomen. 
Uit de kandidaten hebben zij een top 10 samengesteld. Deze tien mensen zijn op gesprek geweest. 
Hieruit hebben zij unaniem de volgende kandidaten geselecteerd, welke nu voorgedragen worden 
voor benoeming:

Voor uw beeldvorming volgt hier een anoniem overzicht van de huidige zittende leden met hun 
kenmerken:

Functie en expertise van de zittende leden, november 2018

De heer mr. BH (voorzitter)
Huidige functie:



Mevrouw mr. drs. PB (vice-voorzitter)

De heer mr. drs. RL

Mevrouw mr. HB 
Huidige functie:

Mevrouw mr. HS



De heer mr. SB
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Mevrouw mr. drs. DD

Overwegingen van het college
Het college hecht veel waarde aan een goed bezette, gekwalificeerde samenstelling van de 
bezwaarschriftencommissie. Met de benoeming van de door het college voorgestelde kandidaten 
zal hieraan kunnen worden voldaan. Het college heeft hierbij rekening gehouden met de wens van 
de raad om mensen aan te trekken die niet alleen een zaak op de juridische merites kunnen 
beoordelen, maar die daarnaast over een brede maatschappelijke belangstelling beschikken en een 
probleemoplossend vermogen hebben. Hier is bij de werving expliciet aandacht aan besteed.

Middelen
Aan de benoemingen zijn geen kosten verbonden, aangezien er per persoon per zitting wordt 
betaald. Als er te weinig leden zijn, bestaat het risico dat de voortgang van de behandeling van 
bezwaarschriften negatief wordt beïnvloed.

Participatie
n.v.t.

Communicatie
Benoemingen verzenden aan benoemde leden.

Samenwerking (Heemstede)
n.v.t.

Vervolgproces/evaluatie
n.v.t.

Bijlagen
C.v.'s van nieuwe leden, (2018016155, na inlog in te zien door raadsleden en duo commissieleden)
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Achterliggende documenten
n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


