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Informatiebrief aan de Raad 
 

Zaaknummer: Z/21/054667 
Documentnummer: 248050 
Datum: 14 september 2021 
Onderwerp: Ontslag, benoeming en herbenoeming commissie bezwaarschriften 
Bijlage(n): Nee 

 

 

Geachte Raad, 

De gemeenten Wassenaar en Voorschoten kennen een gezamenlijke commissie bezwaarschriften. 

Dit blijft na de splitsing ongewijzigd. Door deze commissie worden bezwaarschriften tegen 

besluiten van de Raad, het college en de burgemeester behandeld.  

Deze informatiebrief heeft als doel om de Raad te informeren over de wisselingen binnen de 

commissie en een beeld te geven van de huidige samenstelling. 

 

Op 29 mei 2017 zijn onderstaande commissieleden benoemd voor een periode van 4 jaar. Deze 

periode is aldus op 29 mei 2021 afgelopen. Aan de commissieleden is gevraagd of zij hun 

werkzaamheden voor de commissie willen voortzetten, hetgeen bevestigend is beantwoord. In 

onze vergadering van 24 augustus 2021 heeft het college daarom de onderstaande leden per 29 

mei 2021 herbenoemd voor een periode van nog maximaal twee jaar. 

• de heer mr. D. Stapel 

• de heer mr. R.W.I. Rietveld 

• de heer mr. J.A.W. Oosterveer 

• mevrouw mr. M.Y. van Hattum 

 

De periode van twee jaar volgt uit het overgangsrecht uit de Verordening commissie 

bezwaarschriften gemeente Wassenaar 2021 (artikel 23). 

 

De heer mr. J.A. Peters, sinds 1 januari 2016 algemeen voorzitter van de commissie, heeft kenbaar 

gemaakt zijn werkzaamheden uiterlijk half juli te willen beëindigen. Het college heeft aan hem 

daarom eervol ontslag verleend. Mevrouw mr. drs. I. Helmich, momenteel plaatsvervangend 

voorzitter, neemt per 12 juli 2021 het algemeen voorzitterschap van hem over. 
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De heer mr. P.M. Landstra en mevrouw mr. T.I. Leemans - Van Koten, beide lid van de commissie, 

hebben voorts kenbaar gemaakt hun werkzaamheden na afloop van de huidige benoemingsperiode 

te willen beëindigen. Het college heeft hen inmiddels per 29 mei 2021 eervol ontslag verleend.  

 

In de Verordening is bepaald dat de commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste 2 leden. 

Met de herbenoeming van de commissieleden voldoet de samenstelling van de commissie in 

beginsel aan hetgeen in de Verordening bepaald is. Om te voorkomen dat er per 29 mei 2023 niet 

langer genoeg leden beschikbaar zijn, heeft de commissie inmiddels drie nieuwe leden geworven: 

 

• de heer mr. B.N. van Hoek 

• de heer mr. D.O. Bogers 

• de heer mr. E. Nuboer 

 

Deze leden zijn per 1 september 2021 voor een termijn van vier jaar benoemd. 

 

Naast de algemeen voorzitter, de herbenoemde leden en de nieuwe leden, bestaat de commissie 

uit het lid mevrouw J. Rabhi. Zij is toegetreden tot de commissie per 11 juni 2019. Haar 

benoeming loopt aldus tot 11 juni 2023. Schematisch ziet de wijziging in samenstelling er als volgt 

uit: 

Oude samenstelling Nieuwe samenstelling 

De heer mr. J.A. Peters (algemeen 

voorzitter) 

Mevrouw mr. drs. I. Helmich (was eerst plv. 

voorzitter) 

De heer mr. D. Stapel (plv. voorzitter) De heer mr. D. Stapel (plv. voorzitter) 

De heer mr. R.W.I. Rietveld (lid) De heer R.W.I. Rietveld (plv. voorzitter) 

De heer mr. J.A.W. Oosterveer (lid) De heer J.A.W. Oosterveer (lid) 

Mevrouw mr. M.Y. van Hattum (lid) Mevrouw mr. M.Y. van Hattum (lid) 

Mevrouw J. Rabhi (lid) Mevrouw J. Rabhi (lid) 

De heer P.M. Landstra (lid) De heer mr. B.N. van Hoek (lid) 

Mevrouw mr. T.I. Leemans – Van Koten 

(lid) 

De heer mr. D.O. Bogers (lid) 

 De heer mr. E. Nuboer (lid) 
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Terugwerkende kracht 

Het ontslag van de algemeen voorzitter heeft plaatsgevonden met terugwerkende kracht. Dit geldt 

ook voor de herbenoemingen. Deze acties hadden per 29 mei 2021 en 12 juli 2021 moeten 

plaatsvinden. Uit oogpunt van efficiëntie is echter gekozen om alle wijzigingen in samenstelling van 

de commissie in één keer te formaliseren. Doordat het college besloten heeft het ontslag en de 

herbenoemingen met terugwerkende kracht te laten plaatsvinden, is het risico op het eventueel 

uitvoeren van werkzaamheden zonder grondslag uitdrukkelijk afgedekt. Daarbij geldt dat de 

vertrekkende voorzitter en leden per 29 mei 2021 en 12 juli 2021 geen werkzaamheden meer voor 

de commissie hebben uitgevoerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

 

 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 

gemeentesecretaris burgemeester 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 


