
  

VOORSTEL

Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 oktober 2021 Bijlage(n) : 1

Steller :

Jennifer van 
Heesewijk (P&O)/ 
Maico Meyer (Jurist) Onderwerp : Bezwarencommissie personele besluiten

Algemene toelichting
In de Algemene wet bestuursrecht en in de Regeling bezwarenprocedure rechtspositie (hoofdstuk 
27 Rechtspositieregeling Veiligheidsregio Brabant-Noord) is bepaald op welke wijze de VRBN 
bezwaarschriften dient te behandelen die worden ingediend door medewerkers. In de regeling 
bezwarenprocedure rechtspositie, is opgenomen dat er een externe adviescommissie is die over 
de bezwaarschriften aan het Dagelijks Bestuur adviseert. Voor deze advisering over de 
bezwaarschriften had VRBN van 2011 tot 1 januari 2015 een contract met het 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). 

Op 15 december 2014 heeft het toenmalige korpsmanagementteam (KMT), nu MTVR, het besluit 
genomen per 1 januari 2015 een nieuwe externe adviescommissie in te stellen bestaande uit de 
heer T.B. Jacobs (lid), de heer P.M.H.F. Stallenberg (lid) en de heer J.H.C.M. Goorden 
(voorzitter). 

Volgens artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke regelingen geschiedt de instelling van vaste 
commissies van advies aan het Dagelijks Bestuur door het Algemeen Bestuur op voorstel van het 
Dagelijks Bestuur. Na bovengenoemd besluit van het KMT van 15 december 2014 is niet de 
vervolgstap gezet om de externe adviescommissie, via een voorstel van het Dagelijks Bestuur, te 
laten instellen door het Algemeen Bestuur. Om deze omissie te herstellen ligt dit voorstel aan u 
voor. 
In de bijlage treft u ter informatie het bovengenoemde besluit van het KMT incl. bijlagen aan. 

Procesgang
Processtap Datum
KMT 15 december 2014

Dagelijks Bestuur 6 oktober 2021

Algemeen Bestuur 3 november 2021
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Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld als volgt te besluiten:

1. Kennis te nemen van het besluit van het KMT van 15 december 2014;
2. Gelet op het bepaalde in artikel 24 Wet gemeenschappelijke regelingen, de externe 

adviescommissie bestaande uit de heer T.B. Jacobs (lid), de heer P.M.H.F. Stallenberg 
(lid) en de heer J.H.C.M. Goorden (voorzitter) met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 
2015 in te stellen. 

Akkoord Ja Nee Afwijkend besluit

Secretaris:  drs. M.J.H. van Schaijk   Paraaf:  ……………

Bijlage(n)

1. KMT 20141215 Besluit externe bezwarencommissie personele besluiten
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