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Onderwerp Statenbrief: Benoeming twee voorzitters en twee leden van de Awb-adviescommissie 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 twee nieuwe voorzitters en twee nieuwe leden 

van de Awb-adviescommissie.  

 

Aanleiding 

In verband met het bereiken van de maximale zittingsperiode van twee voorzitters, te weten mevrouw mr. C.F. 

Feith-Hooijer en mevrouw mr. I.M.V.C.T. Kiebêrt van de Awb-adviescommissie van PS en GS zijn er twee nieuwe 

voorzitters geworven. Daarnaast zijn er twee nieuwe leden geworven vanwege het vertrek van mevrouw ing. J. 

van Wendel de Joode en mevrouw mr. dr. C. Raat als lid van de Awb-adviescommissie van PS en GS.   

 

Voorgeschiedenis 

Mevrouw mr. C.F. Feith-Hooijer en mevrouw mr. I.M.V.C.T. Kiebêrt  zijn in oktober 2011 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. Daarnaast hebben mevrouw ing. J. van Wendel de Joode en 

mevrouw mr. dr. C. Raat op eigen verzoek hun lidmaatschap van de Awb-adviescommissie van PS en GS 

neergelegd.  

 

Essentie / samenvatting: 

Er is een sollicitatieprocedure gehouden waarbij een advertentie op de digitale site van Binnenlands Bestuur is 

geplaatst. In totaal hebben zich drieënzestig sollicitanten gemeld naar aanleiding van de geplaatste oproep. Er 

zijn vier sollicitanten uitgenodigd voor een gesprek voor de functie van voorzitter. Er zijn drie sollicitanten 

uitgenodigd voor een gesprek voor de functie van lid. De sollicitatiegesprekken voor het lidmaatschap van de 

Awb-adviescommissie van PS en GS hebben plaatsgevonden op maandag 13 juli 2015. De sollicitatiegesprekken 

voor het voorzitterschap hebben plaatsgevonden op donderdag 23 juli 2015.  

    



 

  

De werving- en selectiecommissie voor het voorzitterschap van de Awb-adviescommissie van PS en GS bestond 

uit de provinciesecretaris, één van de vertrekkende voorzitters van de Awb-adviescommissie, de teamleider 

Advisering van MAO en de secretarissen van de commissie. De brievenselectie heeft plaatsgevonden door de 

teamleider Advisering van MAO en de secretarissen. Bij de sollicitatiegesprekken waren de provinciesecretaris, 

één van de vertrekkende voorzitters van de Awb-adviescommissie en één van secretarissen aanwezig.  

 

De werving- en selectiecommissie voor het lidmaatschap van de Awb-adviescommissie van PS en GS bestond 

uit de teamleider Advisering van MAO, één van de zittende leden van de Awb-adviescommissie en de 

secretarissen van de commissie. De brievenselectie heeft plaatsgevonden door de teamleider Advisering van 

MAO en de secretarissen. Bij de sollicitatiegesprekken waren  één van de zittende leden van de Awb-

adviescommissie, de teamleider Advisering van MAO en één van de secretarissen aanwezig.  

 

Bij de selectie van de kandidaten is gelet op deskundigheid, communicatieve vaardigheden en bestuurlijke 

sensitiviteit. Tevens is ook gelet op de vervanging van de deskundigheid van de vertrekkende voorzitters en 

leden. Daarnaast is bij de selectie van de kandidaten voor het voorzitterschap ook expliciet gekeken naar politiek-

bestuurlijke ervaring.  

 

Dit leidt tot het voorstel mr. T. Elzenga  en de heer mr. H.W. Schmidt  als voorzitter van de Awb-adviescommissie 

van PS en GS te benoemen en de heer G.A.J.M. Hoevenaars en de heer A.G. van Malenstein als lid van de 

commissie.   

 

De heer mr. T. Elzenga is geboren op 3 november 1947, woonachtig in Den Haag en tot 2013 burgemeester van 

Veenendaal. Op dit moment vervult de heer Elzenga een aantal nevenfuncties, zoals lid commissie van beroep 

VO/HBO (Prot. Christ.), voorzitter museum Hindeloopen en commissaris ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost.  

 

De heer mr. H.W. Schmidt is geboren op 31 mei 1954, woonachtig in Maastricht en rechter-plaatsvervanger 

rechtbank Dordrecht/Rotterdam. Daarnaast vervult de heer Schmidt een aantal nevenfuncties, zoals voorzitter 

van de werkgroep implementatie/uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod en Stuurgroep dijkring 14.    

 

De heer mr. G.A.J.M. Hoevenaars is geboren op 25 juni 1976, woonachtig in Utrecht en werkzaam als 

jurist/werkgroepsecretaris bij de Commissie voor milieurapportage. Tevens is de heer Hoevenaars lid van de 

onafhankelijke bezwaarschriftencommissie van stadsdeel Amsterdam-Zuid.  

 

De heer mr. A.G. van Malenstein is geboren op 25 augustus 1953, woonachtig in Maarn en werkzaam als 

rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam. Voorts is de heer Van Malenstein eigenaar van Van 

Malenstein Consultancy & Interimmanagement. Daarnaast vervult de heer Van Malenstein een aantal 

nevenfuncties, zoals lid Algemeen Bestuur Waterschap Vallei en Veluwe en plaatsvervangend voorzitter van de 

Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten van de provincie Gelderland.  

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Het benoemen van twee voorzitters en twee leden 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 voorzitters en leden 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,  

 


