Voorzitter bezwaarschriftencommissie
Wij zoeken
wegens vertrek van de voorzitter ee
van de bezwaarschriftencommissi n nieuwe voorzitter
e voor de gemeente
Landsmeer.
De onafhankelijke bezwaarschrifte
de drie bestuursorganen (gemeen ncommissie adviseert
burgemeester en wethouders en deteraad, college van
over bezwaarschriften die zijn inged burgemeester)
hen genomen besluiten. Tijdens de iend tegen door
de commissie een actieve rol en pro hoorzitting heeft
wijze helder te krijgen wat de partij beert op vragende
krijgen de gelegenheid tijdens de hoen verdeelt. Partijen
bezwaarschrift nader toe te lichten orzitting om hun
commissie brengt vervolgens een . De onafhankelijke
advies uit.

Kom werken voor Landsmeer!

Gemeente Landsmeer
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bezwaarzaken, met uitzondering va
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Jij bent
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• iemand met een juridische of be
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met meerjarige allround ervaring op
bestuursrecht algemeen;
functioneren van het lokale
• iemand die bekend is met het
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bescherming;
• iemand met affiniteit met rechts
eve vormen van
• iemand met oog voor alternati
geschillenbeslechting;
atieve, vergader- en
• iemand met goede communic
ng bezwaarmakers, de
besluitvormingsvaardigheden richti
en;
gemeente en mede-commissieled
maar ook met een tactvolle
• iemand met een kritische blik,
met het vermogen om
en oplossingsgerichte instelling en
bemiddelend op te treden;
kkenheid bij
• iemand met aantoonbare betro
.
maatschappelijke ontwikkelingen

Geïnteresseerd?

Wij bieden
• een plek in een commissie die waarde
hecht aan een goede sfeer, zowel
tijdens de zitting als tussen de commissieleden onderling;
• een vergoeding van € 225,- per hoor-

zitting. Voorts is een reiskostenregeling
van toepassing;
• een benoeming voor een periode
van vier jaar met de mogelijkheid tot
herbenoeming.

Ben je enthousiast geworden over
ontvangen wij uiterlijk 3 juli 2022 deze functie? Graag
je motivatieb
via www.regioflexwerk.nl. rief en cv
De eerste selectiegesprekken zijn ge
pland op
5 juli 2022 (avond).
Heb je vragen over de functie?
contact op met Theo van Gorsel, secNeem dan
retaris van de
bezwaarschriftencommissie, te be
reiken op 06
of via t.vangorsel@landsmeer.nl. -52477550
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG
de sollicitatieprocedure en voorwaa) is onderdeel van
rde voor start bij
gemeente Landsmeer.

