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Bevoegd orgaan

Raad
Aanbieden via de Griffie aan Commissie werken en besturen

ADVIES
Te besluiten aan de raad voor te stellen de voorgedragen kandidaat te benoemen tot voorzitter van de Commissie
bezwaarschriften van de gemeente Venray voor een termijn van vier jaar per 1 oktober 2020.
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Samenvatting
Bij besluit van 31 maart 2020 heeft de gemeenteraad ontslag verleend, op zijn verzoek, aan een
voorzitter van de Commissie bezwaarschriften. Uit de sollicitatieprocedure die daarna volgde is een
geschikte kandidaat gekomen die met dit voorstel wordt voorgedragen als voorzitter.

Beoogd resultaat
Het benoemen van de heer mr. E.J.T. van der Hoeven tot voorzitter van de Commissie bezwaarschriften
van de gemeente Venray.

Argumenten
Wettelijk kader
Op grond van artikel 3, tweede lid, van de Verordening Commissie bezwaarschriften 2017 (hierna: de
Verordening) wordt een voorzitter van de Commissie bezwaarschriften (hierna: Commissie) op voordracht
van het college benoemd, geschorst en ontslagen door de gemeenteraad.
Een voorzitter moet voldoen aan de eisen die artikel 3, derde lid, van de Verordening stelt. Dat wil zeggen
dat hij geen lid mag zijn van een bestuursorgaan van de gemeente Venray, niet werkzaam is voor of
onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Venray, in het laatste jaar
voorafgaand aan de benoeming geen lid is geweest van of werkzaam is geweest voor een bestuursorgaan
van de gemeente Venray en niet woonachtig is in de gemeente Venray.
Volgens artikel 5, eerste lid, van de Verordening wordt een voorzitter benoemd voor een termijn van vier
jaar.
Optimalisatie proces afhandeling bezwaarschriften
De Commissie bestaat uit een voorzitter en (ten minste) twee leden (artikel 3, eerste lid, van de
Verordening). Op 20 december 2016 heeft de gemeenteraad besloten dat uit oogpunt van doelmatigheid
drie voorzitters en vier leden worden aangetrokken voor de Commissie. Vanwege het vertrek van één van
de drie voorzitters heeft de Commissie op dit moment twee voorzitters die bij toerbeurt worden ingezet.
Het proces voor de afhandeling van een bezwaarschrift is mede op aangeven van de Commissie
geoptimaliseerd. Dat betekent kortere termijnen voor de verschillende processtappen, zo ook voor het
opstellen van een advies door de Commissie. In de opvolging van de vertrekkende voorzitter is tijdelijk
voorzien doordat de hoorzittingen zijn verdeeld over de andere twee voorzitters. Een derde voorzitter is
mede gelet op het proces van optimalisatie een voorwaarde. De Commissie zal namelijk iedere drie
weken een hoorzitting houden in plaats van iedere vier weken. Een bezwaarde ontvangt daardoor sneller
een beslissing op zijn bezwaarschrift wat bijdraagt aan de groei naar een klantgerichte en procesgerichte
organisatie.
Voordracht kandidaat
De werving voor een nieuwe voorzitter heeft 14 kandidaten opgeleverd, waarvan 4 personen zijn
uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken hebben geleid tot de voordracht van de heer mr. E.J.T. van
der Hoeven als voorzitter. Hij is werkzaam als senior jurist op de Centraal Juridische Afdeling van de
gemeente Gouda. Daarnaast is hij Projectleider Informele Aanpak Prettig Contact met de Overheid en is
hij werkzaam als trainer mediationvaardigheden. De heer Van der Hoeven heeft jarenlange ervaring als
lid en voorzitter van twee commissies bezwaarschriften. Hij heeft kennis van alle rechtsgebieden met een
nadruk op het sociaal domein. Hierdoor is hij een goede aanvulling op de Commissie. De vertrokken
voorzitter had ook het sociaal domein als zwaartepunt.
De voorgedragen kandidaat voldoet aan de eisen die artikel 3, derde lid, van de Verordening stelt. Voor
meer informatie over ervaring en achtergrond van de voorgedragen kandidaat wordt verwezen naar zijn
CV in bijlage 1 bij dit voorstel.

Risico’s
N.v.t.
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Kanttekeningen
N.v.t.

Communicatie
Het benoemingsbesluit wordt bij brief bekend gemaakt aan de betrokkene.

Financiële gevolgen
N.v.t.

Personele/organisatorische gevolgen
N.v.t.

Juridische gevolgen
N.v.t.

Rechtmatigheid
De benoeming betreft een formele handeling zodat overeenkomstig de regels in de Verordening
commissie bezwaarschriften 2017 wordt gehandeld.

Fatale termijnen
N.v.t.

Vervolgtraject besluitvorming
N.v.t.

Evaluatie
N.v.t.

Bijlagen
1. CV voorgedragen kandidaat
2. Bekendmaken benoemingsbesluit aan betrokkene

Naslagwerk
-

