
Punt Benoeming voorzitter en 
plaatsvervangend lid 
Klachtencommissie 

Gemeente 
Hellendoorn 

A a n de raad 

Samenvatting: 
Als gevolg van het overlijden in november 2011 van de heer drs. J.J. de Groot is de positie van 
voorzitter van de Klachtencommissie sindsdien vacant. De plv. voorzitter, de heer drs. H.J. 
Koster, heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor het voorzitterschap. Daarop is een 
advertentie geplaatst in het Hellendoorn Journaal. Hierop zijn 7 sollicitaties binnengekomen. Een 
sollicitatiecommissie, bestaande uit de burgemeester, de plv. voorzitter van de 
Klachtencommissie en de beide secretarissen van de Klachtencommissie, is van mening dat 
mevrouw M.C. Stutvoet-Heikamp uit Joppe (bij Lochem) voor benoeming aan de raad zou 
moeten worden voorgesteld. Aangezien er nog een mogelijkheid is om een plaatsvervangend lid 
van de Klachtencommissie te benoemen en er in de praktijk ook behoefte is aan een derde 
plaatsvervangend lid, stelt de sollicitatiecommissie voor om een andere sollicitant, de heer Van 
der Woude uit Hellendoorn, te benoemen tot plaatsvervangend lid. De heer Van der Woude heeft 
meegedeeld dat hij ook voor die functie "in" is. 

Als gevolg van het overlijden van de heer drs. J . J . de Groot in november 2011 is de positie van 
voorzitter van de Klachtencommissie vacant gekomen. Daarnaast bepaalt de Klachtenverordening 
dat er maximaal drie plaatsvervangende leden worden benoemd. Er zijn daadwerkelijk slechts 
twee plaatsvervangende leden benoemd. Er is behoefte aan de benoeming van een derde 
plaatsvervangende lid, omdat het beleggen van vergaderingen in de praktijk soms problemen 
oplevert doordat de (plv.) leden niet altijd beschikbaar zijn. 

Doelstelling: 
Vervulling van de vacature van voorzitter van de Klachtencommisse en het benoemen van het 
maximale aantal plaatsvervangende leden. 

Voorgestelde oplossingen: 
De soll icitatiecommissie, bestaande uit de burgemeester, de plaatsvervangend voorzitter van de 
Klachtencommissie (de heer drs. H .J . Koster) en de beide secretarissen van de 
Klachtencommissie heeft gesprekken gevoerd met de 7 kandidaten en is unaniem tot de 
conclusie gekomen dat mevrouw mr. M.C. Stutvoet-Heikamp uit Joppe (bij Lochem) een zeer 
goede kandidaat is voor het voorzitterschap. Ook de heer A . W . P . van der Woude uit Hellendoorn 
maakte een goede indruk in het sollicitatiegesprek. De heer Van der Woude heeft laten weten 
ook " i n " te zijn voor benoeming tot plaatsvervangend lid van de Klachtencommissie. Wij stellen u 
daarom voor hen te benoemen tot voorzitter resp. plaatsvervangend lid van de 
Klachtencommissie. 

Communicatie: 
De vacature van voorzitter van de Klachtencommissie is bekend gemaakt in het Hellendoorn 
Journaal van 18 mei 2012 . Op de advertentie hebben in totaal 7 personen gereageerd. 

Opdracht: 
N.v.t. 
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Effecten meten: 
De benoeming vindt plaats voor het restant van de huidige raadsperiode. Indien betrokkenen 
overeenkomstig de verwachtingen functioneren, ligt het voor de hand dat wij u bij aanvang van 
de volgende raadsperiode zullen voorstellen tot herbenoeming over te gaan. 

Planning: 
De benoeming van betrokkenen gaat onmiddellijk in. 

Concept-besluit: 
Wij stellen u voor: 

mevrouw mr. M.C. Stutvoet-Heikamp te benoemen tot voorzitter van de 
Klachtencommissie; 
de heer A . W . P . van der Woude te benoemen tot plaatsvervangend lid van de 
Klachtencommissie. 

Advies commissie(s): Aangezien het hier een voorstel tot benoeming betreft is dit voorstel - in 
overleg met de griffie - niet aan een raadscommissie voorgelegd. 

Nijverdal, 3 juli 2012 
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