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Officiële uitgave van Midden-Groningen.

Benoemingsbesluit leden Commissie van advies voor de bezwaarschriften
en de gemeentelijke ombudscommissie van de gemeente Midden-Groningen
2018
De raad van de gemeente Midden-Groningen;
Gelezen het voorstel van de gezamenlijke colleges van burgemeesters en wethouders van de gemeente
Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde van 22 augustus;
Gelet op artikel 3, derde lid Verordening Commissie bezwaarschriften gemeente Midden-Groningen
2018 en artikel 1 Verordening gemeentelijke ombudscommissie Midden-Groningen 2018;
Gezien het advies van de klankbordgroep d.d. 31 oktober 2017;
besluit vast te stellen het volgende:
Benoemingsbesluit leden Commissie van advies voor de bezwaarschriften en de gemeentelijke Ombudscommissie van de gemeente Midden-Groningen 2018

Artikel 1 Benoeming leden Commissie voor bezwaarschriften - Algemene kamer
De volgende personen te benoemen in de Algemene kamer:
De heer mr. J.H.A. Hazelhoff, voorzitter
De heer mr. W. de Vries, plaatsvervangend voorzitter en lid
De heer mr. A.H. Saman, lid
Mevrouw mr. M.A. Renkema, lid
De heer mr. D.W. de Boer, lid
De heer mr. N. Arends, lid

Artikel 2 Benoeming leden Commissie voor bezwaarschriften - Sociale kamer
De volgende personen te benoemen in de Sociale kamer:
De heer mr. J.J. van Vliet, voorzitter
De heer P.F. Dijkstra, voorzitter
Mevrouw A. Elzinga - Huisman, plaatsvervangend voorzitter en lid
De heer J. Swart, plaatsvervangend voorzitter en lid
Mevrouw mr. R.C. Veenstra, lid
De heer mr. S.G. Nuis, lid
Mevrouw mr. Y. Prins, lid
De heer mr. J.M. Moolhuizen, lid

Artikel 3 Benoeming leden Commissie voor bezwaarschriften - Personele kamer
De volgende personen te benoemen in de Personele kamer:
De heer mr. A.H. Saman, voorzitter
De heer O. Albeda, plaatsvervangend voorzitter en lid
De heer H.L. van Scheepen, lid
De heer mr. W. de Vries, plaatsvervangend lid

Artikel 4 Benoeming leden gemeentelijke ombudscommissie
De volgende personen te benoemen in de Ombudscommissie:
De heer mr. J.H.A. Hazelhoff, voorzitter
De heer mr. W. de Vries, plaatsvervangend voorzitter en lid
De heer mr. A.H. Saman, lid
Mevrouw mr. M.A. Renkema, lid
De heer mr. D.W. de Boer, lid
De heer mr. N.J. Arends, lid
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Artikel 5 Benoemingstermijn
De voorzitters en leden van de Algemene kamer en de Sociale kamer zoals genoemd in artikel 1 en 2
van dit besluit worden benoemd voor een periode van vier jaar, ingaande op 1 januari 2018.
De voorzitter en leden van de Personele kamer, zoals genoemd in artikel 3 van dit besluit worden benoemd voor een periode van twee jaar, ingaande op 1 januari 2018.
De voorzitter en de leden van de gemeentelijke ombudscommissie, zoals genoemd in artikel 4 van dit
besluit worden benoemd voor een periode van vier jaar, ingaande op 1 januari 2018.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel
1. Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2018.
2. Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit Commissie bezwaarschriften en gemeentelijke
ombudscommissie.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 2 januari 2018.
De voorzitter,
De griffier,
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