
Punt 7. : Vervulling vacature commissie vJlGITIGCntG 
voor de bezwaarschriften • • • • • 

Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
Mevrouw mr. B.J.M. Oenema heeft te kennen gegeven haar lidmaatschap van de commissie voor 
de bezwaarschriften te willen beëindigen. Daarmee ontstaat een vacature in deze commissie. De 
intentie bestaat om samen te werken met de gemeenten Rijssen-Holten, Wierden en Twenterand, 
ook op het gebied van de rechtsbescherming, en daarom te komen tot één of meer gezamenlijke 
bezwarencommissies. Hierdoor kan de vervulling van de vacature slechts tijdelijk zijn. Daarom is 
er in samenspraak met de andere leden van de commissie voor de bezwaarschriften (de heren J. 
Elbertsen en O. Pol) voor gekozen om geen advertentie te plaatsen, maar een lid te benaderen 
van één van de (algemene) bezwarencommissies van genoemde gemeenten. 
Wij stellen u voor de heer J.M.A. Engelbertink te benoemen tot lid van de commissie voor de 
bezwaarschriften voor de duur van deze raadsperiode, met dien verstande dat, indien vóór de 
afloop van de raadsperiode wordt besloten tot de instel/ing van één of meer gezamenlijke 
bezwarencommissies, de benoeming duurt tot de instellingsdatum van de bezwarencommissie(s). 

Opdracht: 
Geen. 

Aanleiding: 
Mevrouw mr. B.J.M. Oenema heeft te kennen gegeven haar lidmaatschap van de commissie voor 
de bezwaarschriften te willen beëindigen. Daarmee ontstaat een vacature in deze commissie. 

Doelstelling: 
In de Verordening inzake de behandeling bezwaarschriften van bezwaarschriften is het aantal 
leden van de commissie voor de bezwaarschriften bepaald op 3 (alsmede 2 plaatsvervangende 
leden). Door de benoeming van de heer Engelbertink is de commissie weer voltallig. 

Mogelijke oplossingen: » 
Er kan ook voor worden gekozen om een advertentie in één of meer dagbladen en/of huis-aan-
huisbladen te plaatsen (externe werving). 

Voorgestelde oplossingen: 
Gelet op de intentie om ook op het gebied van de rechtsbescherming samen te gaan werken met 
de gemeenten Rijssen-Holten, Wierden en Twenterand en de benoeming daarom hooguit voor 
deze raadsperiode zal gelden, stellen wij u voor om - bij wijze van uitzondering - de vacature via 
coöptatie te vervullen. 

Communicatie: 
Betrokkene wordt schriftelijk in kennis gesteld. Mevrouw Oenema wordt schriftelijk meegedeeld 
dat haar ontslag is verleend onder dankzegging voor de bewezen diensten. 

Effecten meten: 
N.v.t. 

Planning: 
De benoeming resp. het ontslag gaan in per 1 december 2011. 
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Concept Besluit: 
Wij stellen u voor: 

de heer J.M.A. Engelbertink met ingang van 1 december 2011 te benoemen tot lid van 
de commissie voor de bezwaarschriften voor de duur van deze raadsperiode (met dien 
verstande dat, indien vóór afloop van die periode één of meer gezamenlijke 
bezwarencommissies met de gemeenten Rijssen-Holten, Wierden en Twenterand in het 
leven wordt/worden geroepen, de benoeming duurt tot de instellingsdatum van die 
gezamenlijke bezwarencommissie(s)); 
mevrouw mr. B.J.M. Oenema met ingang van 1 december 2011 ontslag te verlenen als 
lid van de commissie voor de bezwaarschriften onder dankzegging voor de bewezen 
diensten. 

Nijverdal, 20 september 2011 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

-ëe-bucaemeester. 

H.G.M. Zwijnenberg, 

/^y-vt. 
mevr. A.H.Raven 

Advies commissie(s): 
De commissie ABZM stemt ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad. 

Nr. 11INT01716 

Aldus besloten. 

De raad van Hellendoorn, 

Nijverdal, 8 november 2011 

De griffier. 

Bijlagen: 
Geen. 

de voorzitter. 
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