
PS2009BEM11 - 1 - 

 

College van Gedeputeerde Staten 
 statenvoorstel 

2009BEM60 
Datum : 12 mei 2009 Nummer PS  : PS2009BEM11 
Afdeling : BJZ Commissie  : BEM 
Registratienummer : 2009INT241568 Portefeuillehouder : CvdK 

Titel : Benoeming en herbenoeming voorzitter adviescommissie bezwaarschriften PS en de 
klachtencommissie  

Inhoudsopgave 
 
Ontwerpbesluit    pag. 3 
 
Toelichting    pag. 5 
 
Bijlage(n):    

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Krachtens artikel 7 van de Verordening bezwaar, beroep en klachten benoemt u, in 
overeenstemming met uw presidium, een of meer voorzitters van uw Awb-adviescommissie 
PS. Krachtens artikel 15 van de verordening is de commissie tevens de provinciale 
klachtencommissie. 
Gedeputeerde staten hebben voor hun Adviescommissie bezwaarschriften GS twee nieuwe 
voorzitters benoemd, te weten mevrouw  mr. I.M.C.V.T. Kiebêrt en mevrouw mr. C.F. Feith-
Hooijer. Voorgesteld wordt hen ook te benoemen als voorzitter van uw 
bezwaarschriftencommissie en de klachtencommissie. De benoemingsperiode wordt om 
praktische redenen gelijk getrokken met die van de benoeming als voorzitter van de 
Adviescommissie bezwaarschriften GS. Deze eindigt op 30 oktober 2011. 
 
De zittingstermijn van twee andere voorzitters, te weten de heer drs. J.H. Boone en mevrouw 
mr. W.N. Herweijer is verlopen op 7 februari 2009. GS hebben hen op 14 april jl. reeds 
herbenoemd met ingang van deze datum voor een periode van vier jaar. Voorgesteld wordt 
hen voor dezelfde periode te herbenoemen als voorzitter van de uw Awb-adviescommissie PS 
en de Klachtencommissie. 
 
Voorgeschiedenis 
GS hebben met ingang van 30 oktober 2007 de dames Kiebêrt en Feith-Hooijer als voorzitter 
van de Adviescommissie bezwaarschriften GS benoemd. 
 
De heer drs. J.H. Boone en mevrouw mr. W.N. Herweijer zijn per 7 februari 2009 
herbenoemd tot voorzitters van de adviescommissie bezwaarschriften GS.  
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Essentie / samenvatting 
Benoeming en herbenoeming van een viertal personen als voorzitter van de Awb-
adviescommissie PS en de Klachtencommissie. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
N.v.t. 
 
Financiële consequenties 
De voorzitter ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. De vergoeding bestaat uit 
presentiegelden en een reiskostenvergoeding conform de Verordening rechtspositie 
gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Utrecht 2007. Deze vergoeding bedraagt 
€ 131,73 per hoorzitting. De kosten hiervan zijn al opgenomen in de begroting. 
 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
Geen 
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
Geen  
 
Voorgesteld wordt de (her)benoeming te effectueren conform het in ontwerp bijgevoegde 
besluit  
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Utrecht; 
 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 12 mei 2009, afdeling BJZ, nummer 
2009INT241568; 
 
Besluiten: 
 
1. op grond van artikel 7 van de Verordening bezwaar, beroep en klachten provincie Utrecht 

1996 mevrouw mr. I.M.C.V.T Kiebêrt tot 30 oktober 2011 te benoemen als voorzitter van 
de Awb adviescommissie PS en de Klachtencommissie;  

 
2. op grond van artikel 7 van de Verordening bezwaar, beroep en klachten provincie Utrecht 

1996 mevrouw mr. C.F. Feith-Hooijer tot 30 oktober 2011 te benoemen als voorzitter van 
de Awb adviescommissie PS en de Klachtencommissie;  

 
3. op grond van artikel 7 van de Verordening bezwaar, beroep en klachten provincie Utrecht 

1996 de heer drs. J.H. Boone met ingang van 7 februari 2009 te herbenoemen als voorzitter 
van de Awb adviescommissie PS en de Klachtencommissie; 

 
4. op grond van artikel 7 van de Verordening bezwaar, beroep en klachten provincie Utrecht 

1996 mevrouw mr. W.N. Herweijer met ingang van 7 februari 2009 te herbenoemen als 
voorzitter van de Awb adviescommissie PS en de Klachtencommissie; 

 
5. de bijgevoegde benoemingsbrieven vast te stellen en te verzenden. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
Artikel 7 van de Verordening bezwaar, beroep en klachten provincie Utrecht 1996 
 
2. Beoogd effect 
N.v.t. 
 
3. Argumenten 
N.v.t. 
 
4. Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
5. Financiën 
De voorzitter ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. De vergoeding bestaat uit 
presentiegelden en een reiskostenvergoeding conform de Verordening rechtspositie 
gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Utrecht 2007. Deze vergoeding bedraagt 
€ 131, 73 per hoorzitting. De kosten hiervan zijn al opgenomen in de begroting. 
 
6. Realisatie 
Door toezending van de benoemingsbesluiten. 
 
7. Juridisch 
N.v.t. 
 
8. Europa 
N.v.t. 
 
9. Communicatie 
De benoemingsbrieven worden toegezonden aan de betreffende voorzitters 
 
10. Bijlagen 
Vier benoemingsbrieven 


