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Benoemen nieuw lid commissie voor de bezwaarschriften - Adviesnota

Besluit
Beslispunt 1
1. de heer mr. J. Geelhoed per 1 juni 2018 voor een periode van 4 jaar te benoemen als lid van de
Commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

Inhoud
Inleiding
De gemeente Hardinxveld-Giessendam laat zich bij de behandeling van bezwaarschriften adviseren
door een, van het gemeentebestuur, onafhankelijke commissie.
In de Verordening commissie bezwaarschriften is bepaald dat de bezwaarschriftencommissie bestaat
uit een voorzitter en tenminste twee leden (artikel 3). De bezwaarschriftencommissie van de gemeente
Hardinxveld-Giessendam bestaat momenteel uit een voorzitter en twee leden. Dit betekent dat alle
leden bij iedere hoorzitting aanwezig moeten zijn. Er is geen ruimte om te rouleren en ziekte/vakantie
op te vangen. Dit wordt door de huidige commissieleden als erg belastend ervaren. De commissie
heeft daarom verzocht om op korte termijn een nieuw commissielid te benoemen.
De raad (her)benoemt de leden van de commissie voor de bezwaarschriften. De leden kunnen
maximaal twee maal voor vier jaren worden (her)benoemd (artikel 5, eerste lid van de Verordening
commissie bezwaarschriften).
Beoogd effect
Door het benoemen van een nieuw commissielid is er een extra lid, zodat roulatie mogelijk is tussen
de leden en wordt de commissie minder kwetsbaar. Vakantie en ziekte kunnen beter opgevangen
worden.
Argumenten
1. De heer mr. J. Geelhoed is goed gekwalificeerd voor de rol van commissielid
De heer Geelhoed is al geruime tijd werkzaam als advocaat/partner bij EBH Legal Advocaten op het
gebied van het (ruimtelijk) bestuursrecht. Hij is tevens al enkele jaren voorzitter van de
bezwarencommissie van de gemeente Tholen en plaatsvervangend voorzitter van de
bezwarencommissie van de gemeente Oud-Beijerland.
2. De commissie wordt minder kwestbaar
De huidige commissie bestaat slechts uit 3 leden. Dit is ook het minimale aantal leden dat aanwezig
moet zijn bij een hoorzitting. Hierdoor is het niet mogelijk om te rouleren en ziekte en vakanties op te
vangen binnen de commissie. Door een extra lid te benoemen wordt dit wel mogelijk.
Kanttekeningen
1. Er is een informele procedure gevolgd
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Gelet op de wens van de huidige commissieleden om op korte termijn een nieuw commissielid te
benoemen, is ervoor gekozen om geen openbare sollicitatieprocedure op te starten. Een dergelijke
procedure (in combinatie met de benoeming door de raad) zou erg veel tijd kosten. Vandaar dat
informeel gekeken is naar geschikte kandidaten en is de heer Geelhoed zelf benaderd na een tip van
de huidige voorzitter van de commissie. Na een prettig kennismakingsgesprek met de heer Geelhoed,
is besloten hem voor te dragen voor benoeming.
Financiële informatie
De benoeming van een nieuw commissielid brengt geen financiële gevolgen met zich mee. Er is reeds
een budget voor presentiegelden en reiskosten van de commissieleden.
Communicatie
De benoeming zal schriftelijk aan de heer Geelhoed worden bekendgemaakt.
Vervolg
De benoeming zal schriftelijk aan de heer Geelhoed worden bekendgemaakt.
Aldus besloten in bovenvermelde vergadering,
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