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De gemeenteraad dient over te gaan tot het (her)benoemen
van de leden van de bezwarencommissie om tot opvolging
te komen.

Uithuizen, 21 mei 2015
AAN DE RAAD.

Inleiding
Ingevolge artikel 3 van de verordening inzake de behandeling van bezwaar- en
beroepschriften worden leden en plaatsvervangende leden van de
adviescommissie voor bezwaar- en beroepschriften (hierna: commissie) door
uw gemeenteraad ontslagen en benoemd. De voorzitter en leden van de
commissie
treden
eens
per
vier
jaren,
parallel
aan
de
gemeenteraadsverkiezingen, af. De aftredende voorzitter en de aftredende leden
van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in opvolging is voorzien.
Om tot opvolging te komen dient uw raad over te gaan tot het (her)benoemen
van leden van de commissie. Daarnaast worden enkele leden, die hebben
aangegeven zich niet langer beschikbaar te stellen voor herbenoeming,
voorgedragen tot eervol ontslag.
Aftreden
Mevrouw Buikema (lid), mevrouw Visser (tweede voorzitter), de heer Van den
Berg (lid personele kamer) en de heer Vermeer (voorzitter) hebben aangegeven
zich niet beschikbaar te stellen voor herbenoeming. De afgelopen periode, in
2012, is mevrouw Naves reeds afgetreden. Zij was de tweede voorzitter.
Voorgesteld wordt om ten aanzien van voornoemde leden eervol ontslag te
verlenen.
Benoeming
Met het vertrek van voornoemde leden van de commissie zijn er vacatures
ontstaan in de adviescommissie voor bezwaar- en beroepschriften. Ter
vervulling van deze vacature wordt voorgesteld om de heer mr. C.F.M
Jungerman, mevrouw mr. N.G. Hoogstra en de heer mr. B.H. Abbing te
benoemen tot lid van de commissie.
De heer Jungerman
De heer Jungerman is eigenaar van en werkzaam bij Jungerman Juridisch
Advies. Voor zijn huidige opdrachtgever, Yspeert VWL advocaten, vervult hij
de functie van jurist bestuursrecht. Vanuit die rol houdt hij zich voornamelijk
bezig met Ruimtelijk Ordening en Algemeen Bestuursrecht.

Mevrouw Hoogstra
Mevrouw Hoogstra is momenteel promovendus en docent bij de vakgroep
Bestuursrecht en Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast
is zij lid van de bezwaaradviescommissie van de gemeente Oldambt. Mevrouw
Hoogstra heeft zich voornamelijk toegelegd op de Ruimtelijke Ordening en het
Algemeen Bestuursrecht.
De heer Abbing
De heer Abbing is eigenaar van en werkzaam bij Abbing juridisch advies &
bemiddeling b.v. en hij heeft zitting in meerdere (bezwaar)adviescommissies.
Vanwege zijn kennis van m.n. het ambtenarenrecht spitsen zijn
werkzaamheden zich voornamelijk toe op de personele kamer. De heer Abbing
is dan ook bereid gevonden om de heer Van den Berg als lid van de personele
kamer op te volgen. De inzet van de heer Abbing zal daarom in beginsel
beperkt zijn tot de Personeelskamer. De verordening schrijft in artikel 3a voor
dat een van de leden van de Personeelskamer de instemming heeft van de
ondernemingsraad. De voordracht van de heer Abbing heeft de vereiste
instemming van de ondernemingsraad (zie bijlage).
Herbenoeming
De heer Tollenaar, die de afgelopen periode ten
tweede voorzitter, heeft zich bereid verklaard
benoemd.
De overige (plaatsvervangende) leden, te weten
der Kellen en de heer Huisman hebben zich
(her)benoemd tot lid van de commissie.

dele heeft gefunctioneerd als
om als voorzitter te worden
de heer Everts, de heer Van
bereid verklaard te worden

Op basis van deze situatie kan uit de huidige bemensing de volgende
voordracht tot (her)benoeming worden gedaan.
Als voorzitter: de heer mr. A. Tollenaar
Als lid: de heer mr. drs. W.H. Everts, de heer ir. D. van der Kellen, de heer mr.
E.E. Huisman, de heer mr. C.F.M. Jungerman, mevrouw mr. N.G Hoogstra en
de heer mr. B.H. Abbing.
In het kader van de vereiste onafhankelijkheid van de commissie wordt
opgemerkt dat genoemde personen noch in de gemeente Eemsmond wonen
noch bij de gemeente Eemsmond werkzaam zijn.
Vanuit de commissie is verder aangegeven dat er geen behoefte bestaat aan
verdere aanvulling van de commissie door plaatsvervangende leden. Het aantal
hoorzittingen is met de komst van de 'informele aanpak' bij bezwaarschriften
aanzienlijk gedaald. Verder is de verwachting dat eventuele vervanging
adequaat kan worden opgevangen met het huidige aantal commissieleden.
Daarnaast is met deze (her)benoeming voorzien in een adequate invulling van
alle onderscheiden kamers (algemene kamer, personele kamer en de sociale
kamer).
Financiële consequenties

Voorstel
Het college stelt u voor:
- eervol ontslag te verlenen aan mevrouw Naves, mevrouw Buikema, mevrouw
Visser, de heer Van den Berg en de heer Vermeer als lid, respectievelijk

voorzitter van de adviescommissie voor bezwaar- en beroepschriften
over
te
gaan
tot
benoeming
van
de
leden
voor
de
bezwaarschriftencommissie. In het bijzonder de volgende personen te
benoemen als lid van de bezwarencommissie:
Als voorzitter: de heer mr. A. Tollenaar
Als lid: de heer mr. drs. W.H. Everts, de heer ir. D. van der Kellen, de heer mr.
E.E. Huisman, de heer mr. C.F.M. Jungerman, mevrouw mr. N.G Hoogstra en
de heer mr. B.H. Abbing.
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