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ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders   Openbare besluitenlijst 
 
Zaaknummer: 4349-2023 
 
Medewerker : Gerard Luijmes 
Team : Concerncontrol 
Datum : 20 januari 2023 
Portefeuillehouder :  

      
 
BIJLAGEN: 
 
AFSTEMMING MET  

 anders, nl. Bezwarenadviescommissie 
  Actief openbaar 
  Niet actief openbaar 
  Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota 

ONDERWERP 
Benoeming plaatsvervangende voorzitters Bezwarenadviescommissie 

 
BESLUIT burgemeester en wethouders 
De heer mr. E. Heidenrijk te Deventer te benoemen als 2e plaatsvervangende voorzitter en de heer M. 
Aalders als 3e plaatsvervangende voorzitter van de commissie bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe. 
 
SAMENVATTING 
Door de tijdelijke afwezigheid van de voorzitter heeft het college twee plaatsvervangende voorzitters voor 
de commissie bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe benoemd. 
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INLEIDING 
Door de tijdelijke afwezigheid van de huidige voorzitter (tot ca. 1 april) is het wenselijk een extra 
plaatsvervangende voorzitter voor de commissie bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe te benoemen. 
Volgens de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe dient het college een 
plaatsvervangende voorzitter te benoemen. 
Daarnaast heeft de huidige plaatsvervangende voorzitter aangegeven per 1 april 2023 te willen stoppen 
vanwege het aanvaarden van een nieuwe baan, die niet verenigbaar is met het lidmaatschap van de 
bezwarenadviescommissie. Er wordt op dit moment een nieuw lid geworven. 
 
BEOOGD RESULTAAT 
Benoeming van twee extra plaatsvervangende voorzitters voor de commissie bezwaarschriften gemeente 
Olst-Wijhe. 
 
KADER 
Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe. 
 
ARGUMENTEN 
Door de tijdelijke afwezigheid van de voorzitter is het wenselijk een extra plaatsvervangende voorzitter 
voor de commissie bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe te benoemen. Volgens de Verordening 
commissie bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe dient het college een plaatsvervangende voorzitter te 
benoemen. 
De huidige plaatsvervangende voorzitter heeft aangegeven per 1 april 2023 te willen stoppen vanwege het 
aanvaarden van een nieuwe baan, die niet verenigbaar is met het lidmaatschap van de 
bezwarenadviescommissie.  
Voorgesteld wordt de heer mr. E. Heidenrijk te Deventer te benoemen als 2e plaatsvervangende voorzitter 
en de heer M. Aalders te Yde als 3e plaatsvervangende voorzitter van de commissie bezwaarschriften. Bij 
vertrek van de huidige plv. voorzitter per 1 april worden deze personen dan 1e resp. 2e plv. voorzitter tot 
het moment dat de commissie op grond van de nieuwe verordening zelf tot andere besluiten zou willen 
komen. 
In de nieuwe modelverordening op de commissie bezwaarschriften (die in de loop van dit jaar aan de raad 
ter vaststelling wordt aangeboden) kan de commissie zelf voor de aanwijzing van een plaatsvervangend 
voorzitter zorgen. 
 
DRAAGVLAK 
De commissie bezwaarschriften is akkoord met het voorstel. 
 
DUURZAAMHEID 
Nvt. 
 
RISICO’S (financieel/juridisch) 
-- 
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES 
Kan binnen begroting opgevangen worden. 
 
AANPAK/UITVOERING 
-- 
 
 


