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låÇÉêïÉêéW
herbenoeming leden commissie van advies voor de bezwaarschriften
Portefeuillehouder: C. Bijl
Dienst Ondersteuning
CJZ-Juridische zaken
C.M. de Widt, telefoon ((0591)68 53 82)
^~å=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉê~~Ç
sççêÖÉëíÉäÇ=ÄÉëäìáí
De leden van de commissie van advies voor de bezwaarschriften (dhr mr. L.P.A. van Kats,
dhr mr. J.C.M. Damming, dhr ir. D. van der Kellen, dhr A.W. Blinde, dhr mr.M. Boumans,
mw mr.H. Kruize, dhr. mr. B.H. Abbing, dhr. P.J. de Groot) te herbenoemen voor de
raadsperiode 2006 - 2010.
p~ãÉåî~ííáåÖ
Op grond van het Reglement behandeling bezwaarschriften gemeente Emmen dienen de
leden van deze adviescommissie herbenoemd te worden voor de nieuwe raadsperiode.
Bijlagen:
rooster van aftreden
Stukken ter inzage: het collegestuk en de daarop betrekking hebbende stukken.
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^~åäÉáÇáåÖ=îççê=ÜÉí=îççêëíÉä

De drie bestuursorganen van de gemeente hebben besloten met ingang van 1 januari 2004 de
commissie van advies voor de bezwaarschriften in het leven te roepen als opvolger van de
toenmalige commissie rechtsbescherming. Deze commissie bestaat uit twee kamers, die elk
worden gevormd door 4 personen.
Op grond van artikel 5 van het Reglement behandeling bezwaarschriften gemeente Emmen
treden de voorzitter en de leden van de commissie af op de dag van het aftreden van de raad.
Zij blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.
OK

^êÖìãÉåí~íáÉLÄÉççÖÇ=ÉÑÑÉÅí

Alle leden komen voor herbenoeming in aanmerking. De commissie is evenwichtig
samengesteld en de leden zijn goed op elkaar ingespeeld en bereid gevonden nogmaals een
periode van 4 vier jaar de adviserende functie in deze commissie te blijven vervullen.
PK

oÉä~íáÉ=ãÉí=ÄÉëí~~åÇ=ÄÉäÉáÇLÉÉêÇÉê=ÖÉåçãÉå=ÄÉëäìáíÉå

Voor personen die zitting hebben in deze commissie geldt een maximale zittingsduur van drie
raadsperiodes. Hiervan uitgaande zou dit betekenen dat alle leden te zijner tijd in één keer
zouden aftreden. Dit is ongewenst vanuit het oogpunt van continuiteit van de werkzaamheden
van de commissie.
Er is een rooster van aftreden opgesteld dat uitgaat van een gefaseerd aftreden.
QK

^ÑëíÉããáåÖ=ãÉí=ÉñíÉêåÉ=é~êíáàÉåLÅçããìåáÅ~íáÉ

De inhoud van het voorstel is op voorhand besproken met de voorzitters en leden van de
commissie.
RK

cáå~åÅáØäÉ=ÅçåëÉèìÉåíáÉëLîççêÖÉëíÉäÇÉ=ÇÉââáåÖ

Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 23 mei 2006.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,
A.J. Mewe

C. Bijl
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o~~ÇëÄÉëäìáí
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 2006, nummer: 06/468;
gelet op het bepaalde in het Reglement behandeling bezwaarschriften gemeente Emmen en
artikel 7:13 Awb e.v.;
besluit:
1. De huidige leden van de commissie van advies voor de bezwaarschriften (dhr mr.
L.P.A. van Kats, dhr mr. J.C.M. Damming, dhr ir. D. van der Kellen, dhr A.W. Blinde,
dhr mr.M. Boumans, mw mr.H. Kruize, dhr. mr. B.H. Abbing, dhr. P.J. de Groot) te
herbenoemen voor de raadsperiode 2006 - 2010.
2. Kennis te nemen van het rooster van aftreden van de commissie van advies voor de
bezwaarschriften.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juli 2006.
de wnd. griffier,

de voorzitter,

G. Marissen

C. Bijl

