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1. Inleiding

In december 2004 heeft het college opdracht gegeven tot het uitvoeren van een onderzoek naar de
samenstelling van de commissie voor beroep- en bijzondere bezwaarschriften, in relatie tot de
uitgangspunten van de Wet dualisering gemeentebestuur. Dit onderzoek is ingepast in het lopende
onderzoek van het bureau Juridische Zaken van JUDOC naar mogelijkheden tot verbeteringen van
het eigen werkproces voor de behandeling van bezwaarschriften. Door verschillende
omstandigheden is de opdracht nog niet afgerond. Juridische Zaken werkt nog aan een collegestuk,
waarin een voorstel zal worden gedaan voor een nieuwe samenstelling en werkwijze van de
commissie. De voorgestelde wijzigingen dienen daarna neergelegd te worden in een nieuwe
verordening die het functioneren van de commissie regelt.
De commissie kent op dit moment één onafhankelijk lid, tevens voorzitter, mr. J.M. van der
Klooster. De plaats van het tweede onafhankelijke lid is sinds het vertrek van mr. J.W.M. Tijnagel
per 1 januari 2006 niet ingevuld. In de commissie zitten voorts vier raadsleden, die benoemd zijn in
de raadsvergadering van 25 april 2006. Het betreft mevr. J. Heijmans, C.A. Beem,
A.G. Hoogerduijn en W.J.M. Nederpelt.
Medio 2005 heeft mr. J. Brand, voormalig voorzitter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank
Dordrecht en thans raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht, zijn belangstelling geuit
om onafhankelijk lid van de commissie te worden. Het bureau Juridische Zaken heeft in december
2005 met hem over deze interesse gesproken. Gelet op het lopende onderzoek naar de commissie,
is besloten te wachten met een benoemingsvoorste! voor mr. Brand tot het moment dat meer
duidelijkheid zou bestaan over de gewenste samenstelling van het orgaan.
2. Oplossing
Het onderzoek naar de commissie voor beroep- en bijzondere bezwaarschriften heeft veel vertraging
opgelopen. In november 2006 zal het voorstel voor de nieuwe werkwijze en samenstelling van de
commissie ter bespreking aan de portefeuillehouder worden voorgelegd. Rekening houdend met
bestuurlijke besluitvorming zal een nieuwe verordening op de commissie pas in het eerste kwartaal
van 2007 ter vaststelling aan de raad kunnen worden aangeboden. Gelet hierop is het wenselijk
niet langer te wachten met het binnenhalen van mr. Brand. Hij geldt als een welkome versterking
van de commissie, hoe deze ook zal zijn samengesteld. Ook de huidige voorzitter van de commissie
waardeert zijn deskundigheid en dringt aan op zijn spoedige benoeming. Mr. Brand is bereid de rol
van vice-voorzitter op zich te nemen.
Artikel 2 eerste lid sub a van de nu nog geldende "Verordening regelende de taken, de
bevoegdheden, de werkwijze en de samenstelling van de commissie voor beroep- en bijzondere
bezwaarschriften" {hierna: de Verordening) gaat over de onafhankelijke leden. Het bepaalt dat de
commissie bestaat uit drie leden, op aanbeveling van burgemeester en wethouders door de
gemeenteraad benoemd, met dien verstande dat leden van de raad niet voor deze benoeming in
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aanmerking komen. Uit het derde lid volgt dat burgemeester en wethouders uit de in lid 1, sub a,
bedoelde leden een voorzitter en twee waarnemend voorzitters benoemen.
Voor de benoeming van mr. Brand tot onafhankelijk lid van de commissie is dus een raadsbesluit
nodig. Het college benoemt hem in de functie van vice-voorzitter.
3.

Voorstel

Op grond van artikel 2, eerste lid, sub a van de Verordening stellen wij u voor de heer mr. J. Brand,
wonende Balistraat 23, 3312 VA te Dordrecht, te benoemen tot onafhankelijk lid van de commissie
voor beroep- en bijzondere bezwaarschriften.
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