Wij zoeken
wegens vertrek van een van de led
en een
nieuw lid van de bezwaarschriftenc
ommissie
voor de gemeente Landsmeer.
De onafhankelijke bezwaarschrifte
ncommissie
adviseert de drie bestuursorganen
(gemeenteraad, college van burge
meester
en wethouders en de burgemeester)
over
bezwaarschriften die zijn ingedien
d tegen
door hen genomen besluiten. Tijde
ns de
hoorzitting heeft de commissie ee
n actieve
rol en probeert op vragende wijze
helder te
krijgen wat de partijen verdeelt. Pa
rtijen krijgen
de gelegenheid tijdens de hoorzitti
ng om
hun bezwaarschrift nader toe te lich
ten. De
onafhankelijke commissie brengt ve
rvolgens
een advies uit.

Lidbezwaarschriftencommissie
Kom werken voor Landsmeer!

e
De bezwaarschriftencommissi

udt circa tien
De bezwaarschriftencommissie ho sdagavond.
keer per jaar een hoorzitting op din itter en twee
De commissie bestaat uit een voorz eund door een
leden. De commissie wordt onderst
secretaris van de gemeente.
t
De bezwaarschriftencommissie is nier het aanbod aan
onderverdeeld in kamers, waardoois. De commissie
bezwaarschriften zeer afwisselend aarzaken, met
behandelt alle gemeentelijke bezw
uitzondering van belastingzaken.

Gemeente Landsmeer

Jij bent

stuurskundige achtergrond
• iemand met een juridische of be
het gebied van
met meerjarige allround ervaring op
bestuursrecht algemeen.
functioneren van het lokale
• iemand die bekend is met het
g heeft met of direct
openbaar bestuur, maar geen bindin
uur van Landsmeer;
betrokken is bij het gemeentebest
recente jurisprudentie;
• op de hoogte van relevante en
bescherming;
• iemand met affiniteit met rechts
eve vormen van
• iemand met oog voor alternati
geschillenbeslechting;
atieve, vergader- en
• iemand met goede communic
besluitvormingsvaardigheden;
kkenheid bij
• iemand met aantoonbare betro
.
maatschappelijke ontwikkelingen

Geïnteresseerd?

Wij bieden
• een plek in een commissie die waarde hecht aan
• een benoeming voor een periode van vier jaar met
een goede sfeer, zowel tijdens de zitting als tussen
de mogelijkheid tot herbenoeming.
de commissieleden onderling;
• een vergoeding van € 175,- per hoorzitting. Voorts is
een reiskostenregeling van toepassing;

Ben je enthousiast geworden over
deze
zien je sollicitatiebrief en cv graag functie? We
tegemoet.
Solliciteren kan via www.regiofle
xwerk.nl
Heb je vragen over de functie? Neem
dan
contact op met Theo van Gorsel, sec
ret
bezwaarschriftencommissie, te be aris van de
06-52477550 of via t.vangorsel@lanreiken op
dsmeer.nl
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG
van de sollicitatieprocedure en voorw) is onderdeel
aarde
start bij gemeente Landsmeer. voor

