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van PS en GS 
 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

In dit voorstel treft u de voordracht aan voor de benoeming van een nieuwe voorzitter en plaatsvervangend 

voorzitter van de Awb-adviescommissie. In verband met het bereiken van de maximale zittingsperiode van twee 

van de vier voorzitters, dienen er twee nieuwe voorzitters te worden benoemd.  

 

De statenbrief bevat de voordracht voor benoeming van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter waarvan een 

van de (plaatsvervangend)voorzitters tezamen met twee leden een commissie zal vormen ter beoordeling van 

een klacht of bezwaarschrift van PS en GS.   

 

Aanleiding 

In verband met het bereiken van de maximale zittingsperiode van twee voorzitters, te weten mevrouw W.N. 

Herweijer en de heer J.H. Boone van de Awb-adviescommissie van PS en GS  is er een nieuwe voorzitter en 

plaatsvervangende voorzitter geworven.  

 

Voorgeschiedenis 

Mevrouw W.N. Herweijer en de heer J.H. Boone zijn op 6 juli 2009 herbenoemd tot voorzitter van de Awb-

adviescommissie van PS en GS. De herbenoeming is voor een periode van vier jaar. Inmiddels is de maximale 

zittingsduur bereikt.  

 

Essentie / samenvatting: 

Door het verstrijken van de maximale zittingsperiode van mevrouw W.N. Herweijer en de heer J.H. Boone, 

moeten er twee nieuwe voorzitters worden benoemd. In dit voorstel treft u de voordracht aan voor de benoeming 

van een nieuwe voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Awb-adviescommissie. Er is gekozen om een 

externe voorzitter te werven en lid van de Awb-adviescommissie van PS en GS als plaatsvervangend voorzitter, 

omdat de huidige voorzitters hebben aangegeven meer zittingen te willen voorzitten waardoor het niet 

noodzakelijk was een tweede externe voorzitter te werven.  
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Er is een sollicitatieprocedure gehouden waarbij een advertentie op de digitale site van Binnenlands Bestuur is 

geplaatst. In totaal hebben zich 45 sollicitanten gemeld naar aanleiding van de geplaatste oproep.  Er zijn 5 

sollicitanten uitgenodigd voor een gesprek die hebben plaatsgevonden op 25 en 26 maart 2013.  

De selectiecommissie bestond uit de provinciesecretaris, één van de zittende voorzitters van de Awb-
adviescommissie, teamleider van de secretarissen en de secretarissen zelf. Bij de selectie is gelet op 
deskundigheid, communicatieve vaardigheden, bestuurlijke sensitiviteit en relevante ervaring. Tevens is hierbij 
gelet op het wegvallen van de deskundigheid van de vertrekkende voorzitters. Dit leidt tot het voorstel mevrouw 
mr. S.P. Madunic als voorzitter van de Awb-adviescommissie van PS en GS te benoemen. Mevrouw Madunic is 
geboren op 3 juni 1966, woonachtig in Oud Zuilen en werkzaam als juriste bij de Centrale Raad van Beroep. 

 

Aan de zittende leden is de vraag voorgelegd wie interesse heeft voor de functie van plaatsvervangend voorzitter. 
Er zijn drie reacties hierop binnengekomen. De selectie heeft plaatsgevonden door de betrokken voorzitter bij de 
sollicitatieprocedure en de secretarissen. Hierbij heeft een rol meegespeeld dat de commissie een jonge 
onervaren lid de kans wil bieden om zich te ontwikkelen als plaatsvervangend voorzitter. Dit leidt tot het voorstel 
de heer mr. M.R. Poot als plaatsvervangend voorzitter van de Awb-adviescommissie van PS en GS te 
benoemen. De heer Poot is woonachtig in Utrecht en werkzaam als jurist bij de Raad van State.   

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Het benoemen van een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Awb-adviescommissie van PS en GS.  

 

Financiële consequenties 

De voorzitters en leden van de Awb-adviescommissie van PS en GS ontvangen presentiegelden en vergoeding 
van reiskosten. Deze kosten worden gedekt uit budget presentatiegelden AWB adviesgelden.  

 

Vervolgprocedure/voortgang 

GS benoemen de voorgedragen voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Awb-adviescommissie van PS 

en GS waarbij rekening wordt gehouden met uw eventuele opmerkingen.  

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

De voorzitter, 

De secretaris,  

 


