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Advies
Op grond van artikel 6, eerste lid, van de Verordening behandeling bezwaarschriften Huizen 2012 voor de periode 
van 1 oktober 2020 tot 1 oktober 2024 mevrouw E. Yarikan opnieuw benoemen als lid van de commissie voor de 
bezwaarschriften, kamer sociale zaken.
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Kaders
Artikel 6, eerste lid, van de Verordening behandeling bezwaarschriften 2012 bepaalt dat de voorzitter 
en leden van de commissie voor de bezwaarschriften voor een termijn van 4 jaar worden benoemd en 
dat zij ten hoogste eenmaal herbenoembaar zijn.

Alternatieven
Niet tot een herbenoeming overgaan. Dat betekent dat we een nieuw lid moeten gaan werven.

Bijlagen
- concept herbenoemingsbrief.

Argumentatie
De eerste termijn van mevrouw Yarikan loopt op 1 november 2020 af. Haar herbenoeming kan met 4 
jaar worden verlengd. Mevrouw Yarikan heeft aangegeven dat zij graag voor een herbenoeming in 
aanmerking komt. Ik adviseer daartoe over te gaan, omdat de continuïteit van de werkzaamheden van 
de commissie voor de bezwaarschriften daarbij is gebaat. Bovendien heeft mevrouw Yarikan zich in 
de afgelopen 4 jaar bewezen. Ook het belang van een goede en onafhankelijke advisering is met een 
herbenoeming dus gemoeid.

Aanleiding
Bij besluit van 3 oktober 2016 is mevrouw E. Yarikan met ingang van 1 november 2016 benoemd als 
lid van de commissie voor de bezwaarschriften, kamer sociale zaken.

Bestuur, burgerzaken en ondersteuning
Bestuurlijke- en algemeen juridische zaken
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