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Samenvatting
Een lid van de commissie voor de bezwaarschriften (hierna: commissie Bs), Algemene kamer, heeft zijn
lidmaatschap opgezegd, per 1 januari 2018. Daardoor is een vacature vrijgekomen. Voor het invullen van de
ontstane vacature is een sollicitatieprocedure opengesteld. Als uitkomst van de sollicitatieprocedure stellen wij
voor te benoemen als nieuw lid tevens plaatsvervangend voorzitter, de heer M. van Dongen.
Besluit om
1. De heer M. van Dongen te benoemen als lid tevens plaatsvervangend voorzitter van de commissie voor de
bezwaarschriften, Algemene kamer, met ingang van 1 maart 2018.
Inleiding
Artikel 4 lid 1 van de Verordening commissie bezwaarschriften (hierna: de Verordening), schrijft voor dat de
Algemene kamer bestaat uit een voorzitter en vier leden. Als gevolg van de beëindiging van de lidmaatschap
van een commissielid, is de Algemene kamer niet voltallig. Daarom is een vacature opengesteld voor lid tevens
plaatsvervangend voorzitter.
Er heeft een open sollicitatieprocedure plaatsgevonden, waarop 22 mensen hebben gereageerd. Met 5
sollicitanten hebben gesprekken plaatsgevonden. Uit deze selectie dragen wij (de sollicitatiecommissie
bestaande uit de heer Krosenbrink en mw. Suradi, de heer M. van Dongen unaniem voor.
De heer M. van Dongen heeft een ruime ervaring als mediator, voorzitter van bezwarencommissies van twee
andere gemeenten en jurist bezwaar en beroep. De heer Van Dongen geeft op basis van zijn CV blijk van
kennis van zaken op de beleidsterreinen van de Algemene kamer. Gedurende het sollicitatiegesprek geeft hij
blijk van flexibiliteit, een prettige omgang en kijk op het functioneren van een commissie voor de
bezwaarschriften. De heer Van Dongen heeft geen banden met het gemeentelijk bestuur. Er is ook geen sprake
van onverenigbaarheid in betrekkingen.
Beoogd effect
Als gevolg van de benoeming ontstaat een voltallige commissie voor de Bezwaarschriften voor de Algemene
kamer.
Argumenten
1. Door vertrek van een commissielid is de functie vacant
Een commissielid heeft zijn lidmaatschap van de commissie opgezegd.
2.

Het college benoemt de plaatsvervangend voorzitter en de leden van de commissie Bs
Artikel 4 lid 2 van de Verordening bepaalt dat de (plaatsvervangend) voorzitter en de leden door het
college worden benoemd.

3. Unanieme voordracht
De selectiecommissie stelt de heer M. van Dongen voor uit een selectie van 22 kandidaten uit een open
sollicitatieprocedure.

Bijlagen
1. Sollicitatiebrief Niet openbaar, at18000857.
2. Curriculum vitae Beperkt openbaar, at18000858.
Routingformulier: AT18000859.
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