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Registratienummer: 

 

RVO18.0075 Portefeuillehouder: Koen Schuiling 

Van afdeling: Concernstaf Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  geen 
Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

S.D. Wagenaar 

(0223) 67 8175 

s.wagenaar@denhelder.nl 

Onderwerp:  Herbenoeming leden commissie bezwaarschriften en benoeming voorzitter commissie 

bezwaarschriften algemene kamer 

 

Gevraagd besluit: 

1. mevrouw mr. J. Masson-Lanting, mevrouw mr. E. Visser, de heer mr. Z. Farafonow en de heer mr. W.S. 

Zorg te herbenoemen als lid en plaatsvervangend voorzitter van de algemene kamer en hen tevens te 

benoemen als plaatsvervangend lid en plaatsvervangend voorzitter van de sociale en personele kamer, 

2. mevrouw mr. H.E. Nieman, mevrouw mr. A.C.M. Peperkamp, mevrouw mr. S.E.J.M. Bogaarts en de 

heer J. Schaafsma te herbenoemen als lid en plaatsvervangend voorzitter van de sociale kamer en hen 

tevens te benoemen als plaatsvervangend lid en plaatsvervangend voorzitter van de algemene en 

personele kamer, 

3. mevrouw mr. S. Eljarroudi, de heer J.E. Reitsma en de heer mr. J.F. Penning de Vries te herbenoemen 

als lid en plaatsvervangend voorzitter van de personele kamer en hen tevens te benoemen als 

plaatsvervangend lid en plaatsvervangend voorzitter van de algemene en sociale kamer, 

4. de heer mr. P. van Veen te benoemen als lid, tevens voorzitter algemene kamer en plaatsvervangend 

lid en plaatsvervangend voorzitter van de sociale en personele kamer, 

5. de heer mr. P.C. de Goede te herbenoemen als lid, tevens voorzitter sociale kamer en 

plaatsvervangend lid en plaatsvervangend voorzitter van de algemene en personele kamer, 

6. de heer mr. A.A.B.M. Smulders te herbenoemen als lid, tevens voorzitter personele kamer en 

plaatsvervangend lid en plaatsvervangend voorzitter van de algemene en sociale kamer. 

 

Publiekssamenvatting 

De leden van de commissie bezwaarschriften treden af op de dag van het aftreden van de raad, 29 maart 2018. 

De benoeming van de leden geschiedt zo spoedig mogelijk na het aantreden van een nieuwe raad voor de 

zittingsduur van die raad. De commissie bestaat uit drie kamers. De personele, sociale en algemene kamer. De 

leden zijn herbenoembaar. Voorgesteld wordt om de momenteel zittende leden te herbenoemen. 

 

De voorzitter van de algemene kamer heeft om ontslag verzocht. Dit is verleend. Inmiddels heeft een 

selectieprocedure plaatsgevonden en is een nieuwe voorzitter geworven. 

Voorgesteld wordt om de heer mr. P. van Veen te benoemen om hem deze functie te kunnen laten vervullen. 

  

 

Inleiding 

De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de leerplichtambtenaar 

nemen allen besluiten. Tegen veel van deze besluiten kan bezwaar worden gemaakt. Wordt bezwaar gemaakt, 

dan wordt hierop pas beslist nadat een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie hierover heeft geadviseerd. 

 

Omdat de Verordening door verschillende bestuursorganen is vastgesteld (de raad, het 

college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft), 

vindt de benoeming, schorsing en ontslag van de leden ook per bestuursorgaan plaats. 

 

De leden van de commissie bezwaarschriften treden af op de dag van het aftreden van de raad, 29 maart 2018. 

Conform artikel 5 van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Den Helder 2018 (hierna: de 

Verordening) blijven zittende leden in functie totdat de benoeming van de nieuwe leden heeft plaatsgevonden 

en geschiedt benoeming van de leden steeds zo spoedig mogelijk na het aantreden van een nieuwe raad voor 

de zittingsduur van die raad. De commissie bestaat uit drie kamers. De personele, sociale en algemene kamer. 

De genoemde leden hebben in de evaluatie aangegeven open te staan voor een volgende termijn. Op grond 

van artikel 5 lid 3 van de Verordening zijn leden herbenoembaar. 
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Voorgesteld wordt om, op grond van artikel 3, lid 3 in samenhang met artikel 3, lid 4 van de Verordening 

commissie bezwaarschriften gemeente Den Helder 2018: 

1. mevrouw mr. J. Masson-Lanting, mevrouw mr. E. Visser, de heer mr. Z. Farafonow en de heer mr. W.S. 

Zorg te herbenoemen als lid en plaatsvervangend voorzitter van de algemene kamer en hen tevens te 

benoemen als plaatsvervangend lid en plaatsvervangend voorzitter van de sociale en personele kamer, 

2. mevrouw mr. H.E. Nieman, mevrouw mr. A.C.M. Peperkamp, mevrouw mr. S.E.J.M. Bogaarts en de 

heer J. Schaafsma te herbenoemen als lid en plaatsvervangend voorzitter van de sociale kamer en hen 

tevens te benoemen als plaatsvervangend lid en plaatsvervangend voorzitter van de algemene en 

personele kamer, 

3. mevrouw mr. S. Eljarroudi, de heer J.E. Reitsma en de heer mr. J.F. Penning de Vries te herbenoemen 

als lid en plaatsvervangend voorzitter van de personele kamer en hen tevens te benoemen als 

plaatsvervangend lid en plaatsvervangend voorzitter van de algemene en sociale kamer, 

4. de heer mr. P. van Veen te benoemen als lid, tevens voorzitter algemene kamer en plaatsvervangend 

lid en plaatsvervangend voorzitter van de sociale en personele kamer, 

5. de heer mr. P.C. de Goede te herbenoemen als lid, tevens voorzitter sociale kamer en 

plaatsvervangend lid en plaatsvervangend voorzitter van de algemene en personele kamer, 

6. de heer mr. A.A.B.M. Smulders te herbenoemen als lid, tevens voorzitter personele kamer en 

plaatsvervangend lid en plaatsvervangend voorzitter van de algemene en sociale kamer. 

 

Wegens vertrek van de voorzitter van de commissie bezwaarschriften algemene kamer was het noodzakelijk 

een nieuwe voorzitter te werven. 

De vacature hiertoe is opengesteld. Er hebben zes kandidaten gesolliciteerd. Er heeft een briefselectie 

plaatsgevonden door de selectiecommissie. De selectiecommissie bestond uit mevrouw Huijsmans, secretaris 

van de commissie bezwaarschriften en mevrouw Orsel, teamleider personeel en organisatie.  

Na de briefselectie zijn twee kandidaten uitgenodigd voor een kennismakings- en sollicitatiegesprek. Het 

gesprek heeft plaatsgevonden op 16 mei 2018 met de selectiecommissie. 

Gelet op de kwaliteiten en vaardigheden waar een voorzitter van de commissie over dient te beschikken, acht 

de selectiecommissie de heer mr. P. van Veen geschikt om te worden benoemd als voorzitter van de commissie 

bezwaarschriften algemene kamer. 

 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

De commissie bezwaarschriften adviseert het college, de raad en de burgemeester bij het nemen van 

beslissingen op bezwaar. De commissie bezwaarschriften is ingesteld, omdat het wenselijk is in de 

bezwaarprocedure een onafhankelijk, extern advies voor de heroverweging van besluiten te verkrijgen. De 

burger is gebaat bij advisering door een commissie met leden met een juridische achtergrond en deskundigheid 

op het rechtsgebied waarover wordt geadviseerd. Enerzijds kan de burger zodoende vertrouwen op een 

onafhankelijk advies en anderzijds kan de advisering leiden tot een kwaliteitsimpuls voor gemeentelijke 

besluitvorming. 

 

 

Kader 

Verordening commissie bezwaarschriften 2004, 

Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Den Helder 2018 en de  

Algemene wet bestuursrecht. 

 

Argumenten 

Zie beoogd maatschappelijk resultaat. 

 

 

Maatschappelijke aspecten 

 

Draagvlak 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum. Op grond van artikel 2, aanhef en onder i, van 

de Referendumverordening gemeente Den Helder 2012 zijn benoemingen hiervan uitgesloten. 

 

 

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 

 

 

Financiële consequenties 

Geen. De vergoeding en reiskostenvergoeding op basis van openbaar vervoer zijn reeds begroot en in de 

Verordening opgenomen. Het betreft geen extra kosten. 
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Communicatie 

 

Persbericht: 

Nee 

 

 

Realisatie 

Na herbenoeming respectievelijk benoeming zullen genoemde personen worden ingezet in hun functie binnen 

de commissie. 

 

 

 

Den Helder, 5 juni 2018. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
 

 

secretaris 

Robert Reus  
  

 


