Gemeente Langedijk

Raadsvergadering

: 18 september 2012

Agendanummer

:

Portefeuillehouder

: drs. J.F.N. Cornelisse

Afdeling

: Bestuurs-en Managementondersteuning

Opsteller

: M.G. Dekker

Voorstel aan de raad

Onderwerp

:

Benoeming en ontslag van leden en voorzitter van de
Commissie voor de bezwaarschriften/Klachtencommissie
(64)

Programma

:

Besturen en burgers

Gevraagde beslissing:
Tot
-

lid van de Commissie voor de bezwaarschriften/Klachtencommissie benoemen:
mevrouw mr. E.S. Bruijn te Heerhugowaard;
mevrouw mr. C. Klein Holte te Alkmaar;
de heer mr. drs. V.M. Behrens te Schagen.

Tot voorzitter van de commissie benoemen:
de heer drs. J.C. Bekius te Schoorl.
Op
-

hun verzoek ontslag te verlenen als voorzitter, respectievelijk als lid van de commissie:
de heer mr. L.H.M. Quant te Schoorl;
de heer A. van Noord te Limmen;
mevrouw mr. M.C.J. van Roosmalen te Amsterdam.

Aanleiding/vraagstelling:
Bij
de
herbenoeming
van
de
leden
van
de
Commissie
voor
de
bezwaarschriften/Klachtencommissie in 2010 is aangegeven dat de leden van deze
commissie gedurende een termijn van maximaal twee zittingsperiodes van de raad kunnen
worden benoemd. Om te voorkomen dat bij de raadsverkiezing van 2014 de huidige
commissie in zijn geheel aftreedt en er een commissie in geheel nieuwe samenstelling
aantreedt, wat ten koste kan gaan van de continuïteit, hebben de huidige voorzitter, de heer
Quant, en een lid, de heer Van Noord aangegeven per 1 oktober 2012 te willen stoppen.

Mevrouw Van Roosmalen te Amsterdam heeft in juli 2011 haar werk als lid van de
commissie al beëindigd. In haar plaats is toen nog geen vervanger benoemd Nieuwe
commissieleden kunnen worden ingewerkt tot de nieuwe raadsverkiezing in 2014. Dan
treden ook de overige drie leden af. Zij zijn dan niet meer herbenoembaar. In 2014 zullen
dus drie nieuwe leden, waaronder een nieuwe voorzitter moeten worden benoemd.
Met het oog op de nu ontstane vacatures is een oproep geplaatst voor nieuwe leden van de
commissie. Er hebben zich 44 kandidaten gemeld. Op vrijdag 6 juli 2012 is met een aantal
van hen een gesprek gevoerd. In de selectiecommissie zaten naast een ambtelijk
vertegenwoordiger/secretaris van de commissie, de burgemeester, de gemeentesecretaris
en een lid van uw raad mevrouw E.M. van As.
De gesprekken hebben geleid tot de hierboven vermelde aanbeveling.
De voorzitter van de commissie wordt benoemd door de gemeenteraad, eveneens op
aanbeveling van ons college.
Met het oog op continuering in het commissiewerk is het gewenst het voorzitterschap in
handen te stellen van één van de overige drie leden die nog tot de raadsverkiezing van
2014 in de commissie zitting blijven nemen. Na overleg met uw presidium stellen wij u voor
de heer drs. J.C. Bekius als voorzitter te benoemen. De overige commissieleden stemmen
hiermee in. De alsdan nieuw samengestelde commissie zal conform de regeling zelf uit haar
midden een plaatsvervangend voorzitter aanwijzen.
Tenslotte gaat de regeling er van uit dat uw raad ook besluit tot ontslag van een lid van de
commissie. W ij stellen u daarom voor de huidige voorzitter, de heer Quant, en de leden
mevrouw Van Roosmalen en de heer Van Noord ontslag te verlenen. De benoemingsbesluiten en het ontslagbesluit gaan in op 1 oktober 2012.
Voor de heer Van Noord betekent dit dat hij dan na 17 jaar functioneren afscheid neemt van
het werk van de commissie bezwaarschriften in Langedijk. Wij zullen, mede namens uw
raad, op gepaste wijze afscheid van hem nemen.

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
Niet van toepassing

Financiële aspecten:
De kosten van de commissie zijn geraamd in de begroting.

Overleg/inspraak/zienswijzen:
Niet van toepassing

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Niet van toepassing

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
Geen

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
De sollicitatiebrieven van de te benoemen leden liggen voor u (vertrouwelijk) bij de griffier
ter inzage.
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Zuid-Scharwoude, 17 juli 2012
Burgemeester en wethouders van Langedijk,
De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse

Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juli 2012, nummer 64;
Gelet op het artikel 3 van de verordening Commissie voor de bezwaarschriften, jo. Artikel
15 van de “Klachtenverordening gemeente Langedijk 2011”;

besluit:

tot lid van de Commissie voor de bezwaarschriften/Klachtencommissie per 1 oktober 2012
te benoemen:
mevrouw mr. E.S. Bruijn te Heerhugowaard;
mevrouw mr. C. Klein Holte te Alkmaar;
de heer mr. drs. V.M. Behrens te Schagen.
tot voorzitter van de commissie per 1 oktober 2012 te benoemen:
de heer drs. J.C. Bekius te Schoorl.
op hun verzoek per 1 oktober 2012 ontslag te verlenen als voorzitter, respectievelijk als lid
van de commissie
de heer mr. L.H.M. Quant te Schoorl;
de heer A. van Noord te Limmen;
mevrouw mr. M.C.J. van Roosmalen te Amsterdam.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 18 september 2012.
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

J. van den Bogaerde
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