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Onderwerp Statenbrief: 
Herbenoeming voorzitters en leden adviescommissie van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten voor de 
behandeling van bezwaren, klachten en administratief beroep (Awb-adviescommissie PS en GS) 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
 
Inleiding 
In dit voorstel treft u de voordracht aan voor de herbenoeming van twee voorzitters en twee leden van de Awb-
adviescommissie van PS en GS. 
 
Voorgeschiedenis 
Bij besluit van 1 november 2015 zijn twee voorzitters van de Awb-adviescommissie, te weten  
de heer mr. T. Elzenga en de heer mr. H.W. Schmidt benoemd als voorzitter van de Awb-adviescommissie. De 
leden de heer mr. drs. G.J.A.M. Hoevenaars en de heer mr. A.G. van Malenstein zijn bij besluit van 1 november 
2015 eveneens voor vier jaren benoemd als lid van de Awb-adviescommissie van PS en GS. 
 
Essentie / samenvatting: 
De verordening Bezwaarschriften, klachten en administratief beroep 2016 biedt de mogelijkheid tot eenmalige 
herbenoeming van zowel voorzitters als leden van de Awb-adviescommissie van PS en GS. De huidige 
voorzitters en leden hebben aangegeven in aanmerking te willen komen voor herbenoeming en wij zijn tevreden 
met het werk van de voorzitters en leden die voor herbenoeming zijn voorgedragen. Overeenkomstig het 
bepaalde in de Verordening bezwaarschriften en klachten en administratieve beroepen provincie Utrecht wordt 
Provinciale Staten geïnformeerd over de herbenoeming van de voorzitters en leden door uw college.  
 
Meetbaar/ beoogd beleidseffect 
De herbenoeming 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 presentiegelden Awb-adviesgelden. 
 
Vervolgprocedure/ voortgang 

GS herbenoemen de voorzitters en leden van de Awb-adviescommissie van PS en GS en wensen hen succes 

met het uitvoeren van hun werkzaamheden.  



 

  

 

 
 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie/ Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  
 


