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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
De heer mr. B.H. Abbing te Emmen en de heer P.J. de Groot te Drouwen te hernoemen als
lid van de Commissie van advies voor de bezwaarschriften voor de raadsperiode 2010 –
2014.
Samenvatting
In de vergadering van 30 september 2010 heeft de raad van de gemeente Emmen besloten om de huidige leden
van de Commissie van advies voor de bezwaarschriften te herbenoemen voor de raadsperiode 2010 – 2014,
alsmede de heer mr.dr. A.J.G.M. van Montfort voor deze raadsperiode te benoemen als voorzitter van deze
commissie. Onlangs is vastgesteld dat in het raadsbesluit de namen van twee zittende leden van de commissie
abusievelijk zijn weggevallen, waardoor de raad geen besluit heeft genomen met betrekking tot de
herbenoeming van deze twee leden. Het gaat hierbij om de heer mr. B.H. Abbing te Emmen en de heer P.J. de
Groot te Drouwen. Door middel van dit raadbesluit wordt deze omissie hersteld en zijn alle leden van de
commissie alsnog benoemd voor de raadsperiode 2010 – 2014. Tijdens de benoeming van de commissieleden
door de andere gemeentelijke bestuursorganen (i.c. de burgemeester en het college van burgemeester en
wethouders) heeft zich deze omissie niet voorgedaan, zodat de heren Abbing en De Groot als lid van de
bezwarenadviescommissie de burgemeester en het college wel al kunnen adviseren omtrent de afhandeling van
bezwaarschriften op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

Bijlagen:
--Stukken ter inzage:
Collegevoorstel d.d. 25 januari 2011 en de daarbij behorende stukken.
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Aanleiding voor het voorstel

In de vergadering van 30 september 2010 (nr. RA10.0071) heeft de raad van de gemeente
Emmen ingestemd met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6
juli 2010 (nr. 10/665) inzake het herbenoemen van de huidige leden van de Commissie van
advies voor de bezwaarschriften (hierna: de commissie) en het benoemen van de heer mr.dr.
A.J.G.M. van Montfort als nieuwe commissievoorzitter.
In het besluit van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders zijn de
namen van de beide commissievoorzitters en de andere commissieleden expliciet vermeld,
zodat alle commissieleden zijn benoemd en participeren in de advisering in het kader van
bezwaarschriften tegen besluiten van de burgemeester of het college.
Recent is geconstateerd dat in raadsvoorstel RA10.0071 abusievelijk en op onverklaarbare
wijze de namen van twee al zittende commissieleden zijn weggevallen, terwijl het de intentie
was om deze beide zittende leden ook te herbenoemen. De raad heeft in zijn vergadering van
30 september 2010 deze twee leden van de commissie dan ook niet benoemd voor de
raadsperiode 2010-2014.
Het gaat hierbij om de heer mr. B.H. Abbing te Emmen en de heer P.J. de Groot te Drouwen.
Door middel van dit voorstel wordt beoogd om deze omissie te herstellen, zodat de heren
Abbing en De Groot in de hoedanigheid van commissielid ook de raad kunnen adviseren in
het kader van bezwaarschriften tegen besluiten waarbij de raad het bevoegde bestuursorgaan
is.
2.

Argumentatie/beoogd effect

Door middel van dit raadsvoorstel wordt beoogd om de heren Abbing en De Groot ook te
(her-)benoemen als lid van de Commissie van advies voor de bezwaarschriften voor de
raadsperiode 2010- 2014. Hierdoor kunnen alle leden van deze commissie deelnemen aan de
advisering aan de raad bij de behandeling van bezwaarschriften waarbij de raad bevoegd is
om een beslissing op het bezwaar te nemen.
Na besluitvorming over het voorliggend voorstel bestaat de commissie uit de volgende leden:
1. de heer mr. L.P.A. van Kats (algemeen voorzitter);
2. de heer mr.dr. A.J.G.M. van Montfort (voorzitter);
3. de heer mr. J.C.M. Damming (lid);
4. de heer ir. D. van der Kellen (lid);
5. de heer mr. A.S. Schiphuis (lid);
6. mevrouw mr. H. Kruize (lid);
7. de heer mr. B.H. Abbing (lid);
8. de heer P.J. de Groot (lid).
Het feit dat de heren Abbing en De Groot bij raadsbesluit van 30 september 2010 niet
expliciet zijn benoemd als leden van de commissie heeft niet tot problemen geleid, aangezien
de commissie in de huidige raadsperiode nog geen bezwaarschrift heeft behandeld waarbij de
raad bevoegd is geweest een beslissing op het bezwaar te nemen.
3.

Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten

Dit voorstel is een aanvulling op het raadsbesluit van 30 september 2010 (nr. RA10.0071) en
heeft tot gevolg dat alle commissieleden mee kunnen doen bij de advisering van de raad in het
kader van bezwaarschriften waarbij de raad het bevoegde bestuursorgaan is.

-34.

Afstemming met externe partijen/communicatie

Niet van toepassing.
5.

Financiële consequenties/voorgestelde dekking

De vergoeding voor de reiskosten en de vacatiegelden van de voorzitters en de leden van de
commissie blijven ongewijzigd. Binnen het budget is al rekening gehouden met het feit dat de
commissie bestaat uit twee voorzitters en zes leden. De benoeming van de heren Abbing en
De Groot heeft dan ook geen extra financiële consequenties waarvoor dekking moet worden
gezocht.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 25 januari 2011.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 januari 2011, nummer: 11/161;
gelet op het bepaalde in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht en het Reglement
commissie bezwaarschriften;
in aanvulling op het raadsbesluit van 30 september 2010 (nummer: RA10.0071)

besluit:

De heer mr. B.H. Abbing te Emmen en de heer P.J. de Groot te Drouwen te hernoemen als lid
van de Commissie van advies voor de bezwaarschriften voor de raadsperiode 2010 – 2014.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 31 maart 2011.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

