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COLLEGEBESLUITEN D.D. 20-06-2017
Samenvatting / toelichting
Besluit
In de vergadering van 23 mei 2017 heeft het college
Het college besluit,
besloten de heer H.L.A. Meeuwesen met ingang van 1 juli
mevrouw B. Tibben uit Son en Breugel met ingang
2017 te benoemen tot voorzitter van de
van 1 juli 2017 te benoemen tot een door de
bezwarenadviescommissie personele- en
werkgever aangewezen lid en plaatsvervangend
functiewaarderingsaangelegenheden van de deelnemende voorzitter van de bezwarenadviescommissie
gemeenten Heusden, Waalwijk, Loon op Zand, Dongen, de personele- en functiewaarderingsaangelegenheden
uitvoeringsorganisatie Baanbrekers en de omgevingsdienst van de deelnemende gemeenten Heusden, Waalwijk,
Midden- en West-Brabant. Hierdoor is in de commissie de
Dongen en Loon op Zand, de uitvoeringsorganisatie
vacature ontstaan van een door de werkgever aangewezen Baanbrekers en de omgevingsdienst Midden- en
lid en plaatsvervangend voorzitter. Dit voorstel gaat over
West-Brabant.
de invulling van deze vacature.
Een selectiecommissie bestaande uit Corrie Rombout
(gemeente Heusden), Harry Meeuwesen (voorzitter
bezwarencommissie) en Moniek Dupuis, heeft met
mandaat van de deelnemende organisaties op 23 mei
2016 met vier benoembare kandidaten gesprekken
gevoerd.
De selectiecommissie heeft na afloop van de gesprekken
een selectie gemaakt waarbij de match tussen de
commissieleden leidend is geweest. Dit heeft geresulteerd
in de voordracht van mevrouw B. (Barbara) Tibben uit Son
en Breugel. Het cv van mevrouw Tibben is als bijlage bij
dit voorstel gevoegd.
Het is gewenst de personele samenstelling van de
commissie op sterkte te houden, zodat een ingediend
bezwaarschrift binnen de in de Algemene wet
bestuursrecht genoemde termijnen door de commissie kan
worden afgerond met een advies aan uw college voor de
beslissing op het bezwaarschrift. Om deze reden wordt
dan ook voorgesteld om mevrouw Tibben met ingang van
1 juli 2017 te benoemen tot een namens de werkgever
aangewezen lid en plaatsvervangend voorzitter van de
commissie.

