Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
t. 14 0591
f. 0591 685599

Postbus 30001
7800 RA Emmen
e. gemeente@emmen.nl
i. www.emmen.nl

iCO

»

mm n

Afdeling Personeel,
Juridische Zaken en
Communicatie

Aan de raad van de gemeente Emmen

team
Juridische Zaken en Personeel

ons kenmerk

uw kenmerk

bijlage

14.111392

behandeld door

mr. A. Kuik

Datum

telefoon

fax

e-mail

27 augustus 2014

(0591) 68 91 97

(0591) 68 55 99

gemeente@emmen.nl

Onderwerp

(Her-)benoemen leden Commissie van advies voor de bezwaarschriften

Geachte leden van de raad,
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften (hierna: commissie) is een op de Algemene
wet bestuursrecht en het Reglement commissie bezwaarschriften gebaseerd adviesorgaan.
De commissie adviseert de dríe bestuursorganen van de gemeente Emmen met betrekking tot
het nemen van beslissingen op bezwaarschriften. De voorzitter(s) en de leden van de
commissie zijn onafhankelijk en worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.
Middels dit schrijven willen wij uw raad informeren over de herbenoeming van vijf leden van
de commissie, benoeming van twee nieuwe commissieleden en het ontslag op eigen verzoek
van één lid.
Op 24 september 2014 hebben twee commissieleden hun maximale zittingsduur bereikt.
Het betreft hier mevrouw mr. H. Kruize te Groningen en de heer mr. B.H. Abbing te Emmen.
Beide zijn daarom door ons college niet herbenoemd.
Daarnaast heeft een ander commissielid, de heer mr. A. Schiphuis, bij brief van 7 april 2014
aangegeven dat hij niet voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen en ontslag neemt
als gevolg van zijn drukke werkzaamheden. Ons college heeft daarop de heer Schiphuis op zijn
verzoek ontslagen.
Als gevolg van vorenstaande, is in overleg met de burgemeester en de beide commissievoorzitters een sollicitatieprocedure opgestart gericht op het werven van drie nieuwe
commissieleden. Deze sollicitatiecommissie bestond uit: de burgemeester, de heer
mr. L.P.A. van Kats (algemeen voorzitter), de heer mr. dr. A.J.G.M. van Montfort (voorzitter),
de heer mr. J.J. Jansen (secretaris commissie) en mevrouw mr. A. Kuik (secretaris
commissie). De heer mr. L.P.A. van Kats was wegens ziekte verhinderd om deel te nemen aan
de sollicitatiegesprekken.
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In aansluiting op de sollicitatiegesprekken heeft de sollicitatiecommissie besloten om de
volgende twee kandidaten aan het college voor te dragen voor benoeming als commissielid:
mevrouw mr. A.S. Hoek te Noordwolde (thans werkzaam als juriste bij de provincie Friesland)
en de heer mr. P.M.J. de Goede te Winsum (thans werkzaam als advocaat te Groningen).
Ons college heeft mevrouw Hoek en de heer De Goede benoemd als lid van de commissie.
Naast de benoeming van twee nieuwe commissieleden, heeft ons college de volgende leden van
de commissie herbenoemd voor een termijn van vier jaar:
- de heer mr. L.P.A. van Kats (algemeen voorzitter);
- de heer mr. dr. A.J.G.M. van Montfort (voorzitter);
- de heer mr. J.C.M. Damming (lid);
- de heer P.J. de Groot (lid);
- de heer ir. D. van der Keilen (lid).
Na de benoeming van twee nieuwe commissieleden en de herbenoeming van vijf commissieleden, is er nog één vacature open binnen de commissie. Het college heeft besloten om op een
later tijdstip dit jaar opnieuw te gaan werven voor deze vacature. Er waren in de sollicitatieronde onvoldoende geschikte kandidaten voor het vervullen van alle vacatures.
In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,
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