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ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders   Openbare besluitenlijst 
 
Zaaknummer: 53582-2021 
 
Medewerker : Renate Auée-Nijhof 
Team : Bedrijfsvoering en Communicatie 
Datum : 23 november 2021 
Portefeuillehouder : burgemeester A.G.J. Strien 

      
 
BIJLAGEN: 
 
AFSTEMMING MET →   
 

  Actief openbaar 
  Niet actief openbaar 
  Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota 

ONDERWERP 
Benoeming (plaatsvervangend) voorzitters en twee nieuwe leden  van de Bezwarenadviescommissie 
algemene aangelegenheden 

 
BESLUIT burgemeester en wethouders 
Met ingang van 1 januari 2022: 

- mevrouw mr. L.M. Jonker te benoemen als voorzitter van de Bezwarenadviescommissie; 
- mevrouw mr. T.M. Weeda te benoemen als plaatsvervangend-voorzitter van de 
bezwarenadviescommissie; 
- de heer mr. E. Heidenrijk en mevrouw H.M. Ouwehand-den Hartog te benoemen als lid van de 
Bezwarenadviescommissie, onder de voorwaarde dat een VOG wordt afgegeven. 

 
SAMENVATTING 
Voor de advisering over bezwaarschriften is een onafhankelijke Bezwarenadviescommissie algemene 
aangelegenheden ingesteld. Voor de leden van deze commissie geldt een rooster van aftreden. Op  
1 januari 2022 hebben de huidige (plaatsvervangend) voorzitters hun maximale zittingsduur bereikt. Het 
college besloot daarom twee nieuwe (plaatsvervangend) voorzitters te benoemen en twee nieuwe leden. 
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INLEIDING 
Voor de advisering over bezwaarschriften is een onafhankelijke Bezwarenadviescommissie algemene 
aangelegenheden ingesteld. Voor de leden van deze commissie geldt een rooster van aftreden. Op  
1 januari 2022 hebben de huidige (plaatsvervangend) voorzitters hun maximale zittingsduur bereikt. 
 
Er hebben sollicitatiegesprekken plaatsgevonden en er zijn twee benoembare kandidaten. Twee van de 
huidige commissieleden zijn bereid en geschikt om het voorzitterschap op zich te nemen.  
 
Uw college moet deze kandidaten benoemen. 
 
BEOOGD RESULTAAT 
Benoeming leden en (plaatsvervangend) voorzitters van de Bezwarenadviescommissie, zodat daarmee 
het aantal commissieleden weer op vijf komt. 
 
KADER 
Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe 
 
ARGUMENTEN 
Benoeming leden 
We ontvingen 18 sollicitaties. Er is met vijf kandidaten een sollicitatiegesprek gevoerd door de 
plaatsvervangend-voorzitter van de Bezwarenadviescommissie, een lid en de secretaris van de 
Bezwarenadviescommissie. De overige sollicitanten hadden op basis van hun cv onvoldoende kwalificaties 
voor een functie als lid van de  Bezwarenadviescommissie.  
 
Uit de gesprekken is gebleken dat de heer mr. E. Heidenrijk en mevrouw H.M. Ouwehand in aanmerking 
komen voor benoeming als commissielid. Beide kandidaten hebben voldoende (brede) kennis en ervaring 
om over alle domeinen te kunnen adviseren. Ook hun senioriteit en persoonlijkheid zijn een goede 
aanvulling op de commissie. 
 
Mevrouw Ouwehand is eerder lid geweest van de Bezwarenadviescommissie (in 2013 nam zij afscheid 
van de commissie). De verordening commissie bezwaarschriften sluit een terugkeer na een aantal jaren 
niet uit.  
 
Er wordt nog een VOG opgevraagd: gelet op de aard van de informatie die de nieuwe leden onder ogen 
krijgen is dat noodzakelijk.  
 
Binnenkort wordt op informele wijze afscheid genomen van de huidige voorzitters. 
 
Benoeming (plaatsvervangend) voorzitter 
De huidige voorzitter en plaatsvervangend voorzitter hebben de maximale zittingsduur bereikt. Bekeken is 
of uit de huidige leden een nieuwe voorzitter en plaatsvervangend voorzitter kan worden benoemd. Dit 
heeft de voorkeur boven het werven van nieuwe voorzitters: enige kennis van de organisatie en de 
processen heeft de voorkeur. Gebleken is dat twee leden geschikt en bereid zijn de functie van 
(plaatsvervangend) voorzitter in te vullen.   
 
Uw college wordt voorgesteld: 
- mevrouw mr. L.M. Jonker te benoemen als voorzitter van de Bezwarenadviescommissie. 
- mevrouw mr. T.M. Weeda te benoemen als plaatsvervangend-voorzitter van de 
Bezwarenadviescommissie. 
 
DRAAGVLAK 
- 
 
DUURZAAMHEID 
- 
 
RISICO’S (financieel/juridisch) 
- 
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FINANCIËLE CONSEQUENTIES 
- 
 
AANPAK/UITVOERING 
Betrokkenen worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de benoeming (dit is al wel mondeling met hen 
besproken).  
 
 
 




